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Wstęp. Cel pracy. Ustalenia terminologiczne i założenia

metodologiczne. Struktura pracy.

1 Podstawowy cel badawczy niniejszej pracy zakładał próbę rekonstrukcji z orzecznictwa

Trybunału  Konstytucyjnego  standardu,  jaki  obowiązująca  Konstytucja  wyznacza  ustawowym

regulacjom  prawa  karnego  materialnego.  Uzasadnienie  wyboru  tak  sformułowanego  tematu

prowadzone być powinno w dwóch kierunkach. Po pierwsze, wskazać należało na te okoliczności,

które uzasadniały uczynienie  przedmiotem rozważań problematyki konstytucyjnej w kontekście

prawa  karnego  materialnego.  Po  drugie,  wyjaśnienia  wymagał  wybór  źródła  poznania

wspomnianego  wyżej  standardu  konstytucyjnego,  a  więc  decyzja  o  uczynieniu  podstawą  jego

rekonstrukcji całokształtu dotychczasowego orzecznictwa sądu konstytucyjnego. W tym ostatnim

zakresie rysowały się bowiem co najmniej dwa - do pewnego stopnia konkurencyjne - podejścia do

źródeł materiału badawczego dobieranego na potrzeby sformułowanego na wstępie tematu.

Dostrzec należy, że omówienie drugiej z wskazanych wyżej kwestii, wiązało się z potrzebą

wyjaśnienia  przyjętych  w  ramach  tej  pracy  założeń  metodologicznych.  Metoda  badawcza

prowadzonej refleksji  była  bowiem w istotny sposób zależna od tego, co  miało  być podstawą

rekonstrukcji standardu konstytucyjnego. Inaczej bowiem rysowała się przy założeniu, że podstawę

tę tworzyć miałby wyłącznie tekst aktu prawnego, jakim jest Konstytucja RP, inaczej zaś, gdy rolę

tę  pełnić miałaby analiza orzecznictwa sądu konstytucyjnego lub (i) sądów powszechnych.

W ramach uwag wstępnych o charakterze porządkowym i metodologicznym niezbędne było

nadto wyjaśnienie i uszczegółowienie użytego w temacie słowa „standard”. Uwagi i zastrzeżenia

terminologiczne są powszechnie przyjętym elementem konstrukcyjnym rozpraw naukowych i to

nie tylko w obrębie nauk humanistycznych. W odniesieniu do niniejszej pracy przeprowadzenie

owych zabiegów klaryfikacyjnych dotyczących wspomnianego terminu miało  jednak znaczenie

szczególne.  Wyprzedzając  nieco  dalsze  uwagi  wskazać  już  na  wstępie  trzeba,  że  pojęcie

„standardu”  ma  niezwykle  bogatą  zawartość  semantyczną.  Dotyczy  to  użycia  tego  słowa  na

gruncie  języka  potocznego,  lecz  niejednoznaczności  te  wzmaga  jeszcze  specyficzny  sposób

posługiwania  się  tym terminem w  języku  prawnym  i  prawniczym.  W zależności  od  wyboru

jednego z możliwych znaczeń, temat niniejszej rozprawy i podstawowy jej cel badawczy mógł być

diametralnie różnie rozumiany. Co więcej, wybór jednego z możliwych sposobów rozumienia tego

pojęcia  determinował  wybór  metody  badawczej  oraz  charakter  formułowanych  wniosków.

Ograniczając  się  do  wskazania  najbardziej  tylko  istotnych  różnic  w  sposobie  pojmowania

omawianego tu pojęcia wskazać trzeba, że posłużenie się nim w temacie niniejszej pracy mogło
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oznaczać  z  jednej  strony rekonstrukcję  faktycznego  poziomu konstytucyjnej  ochrony w sferze

prawa  karnego  materialnego  („standard”  w  znaczeniu  opisowym,  sprawozdawczym).  Jako

alternatywne jawiło  się  przyjęcie  takiego  jego  rozumienia,  które zakładało  próbę rekonstrukcji

pożądanego poziomu gwarancji konstytucyjnych w obrębie wybranej dziedziny prawa (standard w

znaczeniu wartościującym). Nietrudno dostrzec, że w obu tych przypadkach zupełnie odmienny był

kierunek wysiłków badawczych, różnie też rysowały się możliwe do sformułowania w wyniku ich

podjęcia konkluzje. 

Sposób ujęcia tematu domagał się jednak wyjaśnienia w jednym jeszcze istotnym aspekcie.

Samo już bowiem uczynienie przedmiotem badań „standardu konstytucyjnego w obrębie prawa

karnego materialnego” nasuwać mogło zastrzeżenia metodologiczne związane z szerokością tak

określonego  pola  badawczego.  Przy pewnych założeniach zasadnie  pytać można było,  czy tak

skonstruowany temat dysertacji nie został sformułowany nazbyt szeroko, a tym samym, czy ramy

pola  badawczego  nie  zostały naznaczone  w sposób nazbyt  pojemny.  Wątpliwości  te  były tym

bardziej zasadne,  jeśli uwzględni się  z  jednej strony rozległość problematyki konstytucyjnej w

sferze  prawa  karnego  materialnego,  w tym w szczególności  wielość  zagadnień prawa  karnego

materialnego,  które  w  mniej  lub  bardziej  bezpośredni  sposób  mają  swe  źródło  w  normach,

zasadach i wartościach konstytucyjnych. W takim stanie rzeczy łatwo było narazić się na trafny

zarzut, bądź to powierzchowności w analizie poszczególnych zagadnień, z których każde – tylko w

swym aspekcie  konstytucyjnym - mogłoby stać się  przedmiotem odrębnej,  pogłębionej analizy

naukowej, bądź to na zarzut pewnej wybiórczości i jednocześnie arbitralności w wyborze tych, a

nie innych zagadnień szczegółowych.

Niezbędne  było  zatem omówienie  i  należyte wyjaśnienie  „szerokości’ prowadzonych w

ramach niniejszej rozprawy analiz oraz ich „głębokości”. 

Założeniem nadrzędnym było przy tym uchwycenie takiej perspektywy, która pozwoliłaby

spojrzeć  na  problem  konstytucyjnego  standardu  prawa  karnego  materialnego  z  perspektywy

uogólniającej,  mającej  w  polu  widzenia  system  prawa  karnego  materialnego  jako  pewną

wyodrębnioną całość. Aspiracją tej pracy było przy tym to, by nie ograniczyć jej do samego tylko

zebrania  wypowiedzi  sądu  konstytucyjnego  dotyczących,  tak  czy inaczej  rozumianej,  jednej  z

gałęzi prawa. 

2 Odnosząc się do pierwszej z wymienionych wyżej grup zagadnień wskazać należy, że

podstawową  racją  prowadzenia  refleksji  nad  prawem  karnym  materialnym  w  kontekście

obowiązujących  uregulowań  konstytucyjnych  jest  obserwacja  wszechobecności  analizy
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teoretyczno-konstytucyjnej  we  wszystkich  płaszczyznach  współczesnego  dyskursu  o  prawie

karnym  materialnym.  Waga  perspektywy  konstytucyjnej  widoczna  jest  przede  wszystkim  w

obszarze nauki prawa karnego materialnego, przy czym dotyczy to tak dogmatyki, jak i rozważań z

zakresu polityki karnej.  Jej znaczenie objawia się już na płaszczyźnie tworzonych teoretycznych

modeli  odpowiedzialności  karnej,  w  tym  ustalania  warunków  karalności,  ich  kategoryzacji  i

hierarchizacji.  Racje  konstytucyjne  silnie  oddziałują  na  rozstrzygnięcia  dogmatyczne  w  tak

rudymentarnych dla tej dziedziny kwestiach, jak budowa i struktura normy prawa karnego, sposób

pojmowania bezprawności, czy konstrukcja okoliczności usprawiedliwiających. 

Wpływ analizy konstytucyjnoprawnej  widoczny jest  w  prezentowanych w nauce  prawa

karnego  poglądach  na  funkcję  prawa  karnego  oraz  na  tworzone  w  literaturze  katalogi

podstawowych zasad tej dziedziny prawa.  Podkreślenia przy tym wymaga, że,  do pewnego  co

najmniej  stopnia,  kontekst  konstytucyjny  jest  istotny  niezależnie  od  przyjmowanych  założeń

dogmatycznych, czy też prezentowanych poglądów na funkcję prawa karnego materialnego i jego

miejsce w systemie prawa. Normy, zasady i wartości wynikające z Konstytucji stanowią bowiem

naturalny  punkt  odniesienia  w  poszukiwaniu  normatywnych  podstaw  wspomnianych  wyżej

podstawowych dla  nauki prawa karnego zagadnień. Analiza prezentowanych w tym zakresie w

literaturze przedmiotu poglądów i zapatrywań wskazuje bowiem,  że perspektywa konstytucyjna

jest  w podanym wyżej  kontekście  jednakowo istotna,  niezależnie  od tego,  jakie  przyjmuje  się

założenia  co  do  struktury przestępstwa,  co  do  budowy normy prawa  karnego,  jak  widzi  się  i

kategoryzuje  funkcje  i  podstawowe  zadania  prawa  karnego,  czy  wreszcie  jakie  zapatrywania

prezentuje  się  w  ramach  poszczególnych  dogmatycznych  zagadnień  szczegółowych1,  w  tym

wykładni znamion, dobra prawnego, społecznej adekwatności czynu. 

Istotne  jest  nadto  podkreślenie  wpływu  przepisów  Konstytucji  na  proces  analizy

dogmatycznej w ramach poszczególnych instytucji prawa karnego materialnego. Oddziaływanie to

nie  ogranicza  się  tylko  do  wytyczania  kierunków wspomnianej  analizy  oraz  wyznaczania  jej

granic, lecz wielokrotnie pozwala formułować konkretne rozstrzygnięcia w ramach szczegółowych

zagadnień  dogmatycznych.  Egzemplifikacją  omawianych  tu  oddziaływań  są  poglądy  na  temat

miejsca  i  charakteru  kontratypów,  tudzież  kontrowersji  związanych  z  konstrukcjami

„łańcuszkowego”  podżegania  lub  pomocnictwa,  czy  też  problemu  usiłowania  przestępstw  z

abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo. Proponowane w literaturze przedmiotu sposoby

rozstrzygania  tych  kontrowersyjnych  zagadnień  odwołują  się  do  argumentów  i  racji
1 A. Zoll, W sprawie kontratypów. Polemika z artykułem T. Kaczmarka, PiP 2009 , nr 4, s. 108, M. Bielski Koncepcja

kontratypów jako okoliczności wyłączających karalność, CzPKiNP, 2010, nr 2, s. 25-50, R. Dębski, Pozaustawowe
znamiona przestępstwa, Łódź 1995, s. 187 i n. L. Gardocki, Pozaustawowe źródła znaczenia przepisu karnego (w:)
W kręgu teorii  i  praktyki  prawa karnego.  Księga pamięci  Profesora Andrzeja  Wąska,  red.  L.  Leszczyński,  E.
Skrętowicz, Z. Hołda, Lublin 2005, s. 123 – 12.
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konstytucyjnych2. 

Oddziaływanie  Konstytucji  na  prawo  karne  materialne  w  sposób klarowny ujawnia  się

także na etapie stosowania prawa karnego materialnego. W tym ostatnim aspekcie przejawia się nie

tylko  na  płaszczyźnie  doboru  środków oddziaływania  na  sprawcę  konkretnego  czynu  oraz  na

ustalenie  ich intensywności.  Dotyka również  stosowanych modeli  argumentacyjnych,  kształtuje

sposób racjonalizacji podejmowanych decyzji i ich uzasadniania. Nie sposób również nie dostrzec

wpływu horyzontu konstytucyjnego na proces interpretacji przepisów prawa karnego materialnego.

Dokonując  próby  kategoryzacji  obserwowanych  tu  rodzajów  oddziaływań  wskazać  należy,  że

odwołanie   do  norm  konstytucyjnych  porządkuje  argumentację  prawnokarnego  dyskursu,

współwyznacza  rodzaj  przyjmowanych  w  jego  ramach  kryteriów  akceptacji  poszczególnych

decyzji interpretacyjnych,  hierarchizuje poszczególne dyrektywy interpretacyjne,  wreszcie silnie

determinuje zasadniczy kierunek podejmowanych zabiegów interpretacyjnych3. 

Jej wpływ uwidacznia się  też na  płaszczyźnie  dyrektyw tworzenia norm prawa karnego

materialnego – tak w zakresie typizacji, jak i penalizacji4. 

3 Już  tylko  z  opisanych  wyżej  względów  koncentracja  zainteresowań  badawczych  na

konstytucyjnym aspekcie prawa karnego materialnego mogła wydawać się wyborem zrozumiałym.

Przekonanie  o  trafności decyzji uczynienia z  analizy konstytucyjnej w obszarze prawa karnego

materialnego przedmiotem bardziej pogłębionej analizy, wspierały jednak inne jeszcze obserwacje.

Dostrzec  bowiem  należy,  że  wykazana  wyżej  powszechna  akceptacja  znaczenia  analizy

konstytucyjnej dla nauki i  praktyki prawa karnego materialnego nie  łączyła się  -  jak dotąd - z

uogólniającą refleksją w tym przedmiocie. Brak jest w polskiej literaturze przedmiotu opracowań

monograficznych  poświęconych  kompleksowej  analizie  znaczenia  wspomnianego  aspektu  dla

2 A. Zoll,  Konstytucyjne aspekty prawa karnego (w:) A. Marek (red.) System Prawa Karnego, tom II, Źródła prawa
karnego,  Warszawa  2011,  tenże:,  Odpowiedzialność  karna  za  czyn  niesprowadzający  zagrożenia  dla  dobra
prawnego w świetle Konstytucji (w:) Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa. Materiały III
Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2007.

3 Uchwała SN z dnia 20 września 2007 r., sygn. I KZP 26/07, uchwała Składu Siedmiu Sędziów SN z dnia 20 czerwca
2012 r.,  sygn. I KZP 8/12,  uchwała Składu Siedmiu Sędziów SN z dnia 20 czerwca 2012 r.,  sygn. I KZP 5/12
(wszystkie  powołane za www.sn.pl),  wyrok SA w Warszawie z  dnia  26 kwietnia  2013 r.,  sygn. II AKa 70/13,
(orzeczenia.ms.gov.pl), zob. również P. Cychosz, Glosa do uchwały SN z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. I KZP 5/12,
Palestra 3-4/2012. 

4 Por.  np.:  Opinia  Komisji  Kodyfikacyjnej  Prawa  Karnego  Nr  403-60-10  w  sprawie  zasadności  kryminalizacji
zjawiska mobbingu, dostępna na stronie internetowej  www.bip.ms.gov.pl. W rozróżnieniu pojęć „penalizacji” i
„typizacji”  nawiązuję  do  podziału  wprowadzonego  przez  I.  Andrejewa,  nieco  go  modyfikując.  Zgodnie  z
proponowanym ujęciem, w ramach kryminalizacji określonej kategorii czynów mówić można o „typizacji” – a więc
o  sposobie  ujęcia  znamion  typu  czynu  zabronionego  oraz  o  „penalizacji”  –  opisującej  wybór  rodzaju  i
intensywności  środków  oddziaływania  penalnego.  I.  Andrejew  traktował  typizację  jako  szczególną  formę
kryminalizacji  i  jednocześnie  przeciwstawiał   kryminalizację  (uznanie  czynu  za  przestępstwo)  penalizacji
(nakazowi karania sprawców takich czynów), por. I. Andrejew, Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja
przestępstw, Warszawa 1978 r., s. 57.
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prawa  karnego  materialnego.  Deficyt  widoczny jest  w  szczególności  w  zakresie  uczynienia  z

omawianego tu problemu samodzielnego przedmiotu refleksji naukowej. Analiza dotychczasowych

wypowiedzi przedstawicieli nauki prawa karnego w omawianym tu zakresie prowadzi do wniosku,

że o ile  odwołanie do Konstytucji było wielokrotnie wykorzystywane w analizie szczegółowych

zagadnień dogmatycznych czy kryminalnopolitycznych, całościowe i uogólniające spojrzenie na tę

problematykę  nie  było  dotąd przedmiotem osobnego  opracowania.  Zawarte w poszczególnych

pracach  rozważania  w  interesującym  tutaj  względzie  prowadzone  były  zazwyczaj  w  wąskich

granicach i nie  pozwalały na uchwycenie właściwej perspektywy dla analizy znaczenia aspektu

konstytucyjnego dla całej gałęzi prawa.  Omawianą problematykę czyni się  najczęściej punktem

odniesienia  dla  oceny,  czy  to  konkretnych  instytucji  prawa  karnego  materialnego5,  czy  to

poszczególnych wąsko rozumianych grup przepisów prawa karnego materialnego6. Omawianej tu

problematyce  poświęcono  rzecz  jasna  szereg  opracowań  w  postaci  artykułów,  rozdziałów  w

szerszych opracowaniach bądź innych jeszcze o charakterze przyczynkarskim, podkreślić jednak

należy, że nie wyczerpują one proponowanej w ramach niniejszej pracy perspektywy spojrzenia.

Luki tej nie zapełniają również opracowania o charakterze komentatorskim do kodeksu karnego,

choć  znacznie  więcej  uwagi  w  pracach  tego  typu   poświęca  się  obecnie  problematyce

konstytucyjnej7. 

Wskazany wyżej  deficyt  jest  tym bardziej  rażący,  gdy zwrócić  uwagę  na  opracowania

omawianej  tu  problematyki  w  obszarze  prawa  karnego  procesowego8,  tudzież  w  literaturze

obcojęzycznej9.

4  Przejść obecnie należy do wyjaśnienia drugiego spośród wyróżnionych na wstępie grup

racji uzasadniających sposób sformułowania tematu, to jest do uzasadnienia oparcia rekonstrukcji

konstytucyjnego standardu prawa karnego na dotychczasowym dorobku orzeczniczym polskiego

sądu konstytucyjnego. 

Z  punktu  widzenia  metodologicznego  możliwe  było  –  o  czym  sygnalizacyjnie  już

wspomniano - dwojakiego rodzaju podejście do omawianej problematyki.  Po pierwsze możliwe

było podjęcie samodzielnej analizy tych wszystkich treści normatywnych zawartych w Konstytucji
5 Por.  w  szczególności:  E.  Plebanek,  Materialne  określenia  przestępstwa. Karygodność  jako  element  struktury

przestępstwa w perspektywie zasad konstytucyjnych i polskich ustaw karnych, Kraków 2008.
6 Por. zwłaszcza: A. Błachnio-Parzych,  Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi, Warszawa 2011, S.

Żółtek, Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności, Warszawa 2009,
7 Stosowne odniesienia do kontekstu konstytucyjnego zawarte są zwykle w uwagach do art.1 kodeksu karnego bądź

stanowią rodzaj części wstępnej do właściwej, komentatorskiej części pracy.
8 P. Wiliński,  Proces karny w świetle Konstytucji RP, Warszawa 2011, J. Jodłowski,  Zasada prawdy materialnej w

perspektywie funkcji prawa karnego, (rozprawa doktorska, niepublikowana).
9 P. Lewisch, Verfassung und Strafrecht: verfassungsrechtliche Schranken der Strafgesetzgebung, WUV-Univ.-Verlag,

1993. 
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RP z 1997 r.,  które mają lub mogą mieć wpływ na treść ustawowych regulacji prawa karnego

materialnego.  Przyjęcie  tej  postawy  badawczej  zakładało  uczynienie  przedmiotem  refleksji

wszystkich potencjalnych punktów stycznych pomiędzy – tak czy inaczej definiowanym - prawem

karnym  materialnym  a  normami,  zasadami  i  wartościami  konstytucyjnymi.   Jako  drugie  z

możliwych do przyjęcia rozwiązań rysowało się prowadzenie analizy konstytucyjnego standardu

prawa karnego materialnego w oparciu o wyniki działalności orzeczniczej sądu konstytucyjnego.

W takim ujęciu  podstawą rekonstrukcji  standardu  były  orzeczenia  Trybunału  Konstytucyjnego

dotyczące przepisów przeprawa karnego materialnego.

Nietrudno dostrzec, że obie wskazane wyżej perspektywy badawcze  w sposób zasadniczo

odmienny rozkładały akcenty prowadzonej analizy.  Dla bardziej plastycznego ujęcia istniejących

pomiędzy nimi różnic pierwsze z nich określić  można mianem „statycznego”,  drugie zaś –  by

pozostać przy tej samej propozycji nazewniczej – „dynamicznym”.  Pierwsze pozwala uchwycić

konstytucyjny  standard  w  jego  potencjalnej,  nieskonkretyzowanej  postaci.  Takie  podejście  nie

czyni do końca zadość założeniom badawczym związanym z analizą s t a n d a r d u. Teza ta stanie

się  bardziej czytelna  po przeprowadzeniu bardziej szczegółowych uwag dotyczących znaczenia

terminu  „standard”,  jednak  w  tym  miejscu  można  już  wskazać,  że  uczynienie  przedmiotem

dociekań naukowych „standardu” w jakiejś dziedzinie kieruje wysiłek badawczy na weryfikację

rzeczywistego – nie zaś tylko „potencjalnego”- poziomu ochrony. Ujęcie dynamiczne, oparte na

orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, ukazuje ten standard „w działaniu” a więc w sposób

bardziej konkretny i kształtny. 

Antycypując możliwy do osiągnięcia przy zastosowaniu pierwszego z opisywanych wyżej

podejść metodologicznych rezultat, stwierdzić należy, że pozwalałby on na wskazanie wszystkich

potencjalnych obszarów wpływu regulacji konstytucyjnej na kształt prawa karnego materialnego.

Tak  szerokie  zakreślenie  ram  badawczych  nasuwa  jednak  istotne  wątpliwości  o  charakterze

metodologicznym.  Nie  bez  znaczenia  pozostaje  nadto  zagadnienie  faktycznych  możliwości

przeprowadzenia  rzetelnej  i  pogłębionej  refleksji  w  tak  ukształtowanych  granicach.  Przede

wszystkim jednak  podkreślenia  wymaga,  że  wyniki  prowadzonej  we  wskazany  wyżej  sposób

analizy nie realizowałyby założeń niniejszej pracy. Specyfika norm konstytucyjnych sprawia, że są

one szczególnie podatne na wielość możliwych interpretacji, na modyfikację dekodowanych z nich

treści.  Niedookreślony  charakter  i  semantyczna  pojemność  możliwych  do  wywiedzenia  z

przepisów  Konstytucji  wypowiedzi  normatywnych  to  jedna  z  dystynktywnych  cech  tego

szczególnego aktu prawnego10. Zasadniczym celem niniejszych rozważań była zaś próba ustalenia

rzeczywistego  poziomu  zawartych  w  tak  ukształtowanym  materiale  normatywnym

10 J. Trzciński (red.), Charakter i struktura norm Konstytucji, Warszawa 1997.
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konstytucyjnych wymogów wobec prawa karnego materialnego. Nie chodziło zatem o wskazanie

wszystkich tych obszarów, w których hipotetycznie regulacja konstytucyjna może krzyżować się z

treścią podejmowanych w obszarze prawa karnego materialnego rozstrzygnięć ustawodawczych,

lecz o identyfikację tych czynników, które rzeczywiście i w sposób efektywny kształtują standard

konstytucyjnych wymagań w tym zakresie. 

Przyjęcie  drugiej  ze  wskazanych  wyżej  perspektyw  badawczych  pozwalało  tymczasem

uchwycić  rzeczywisty  poziom  standardu  ochrony  konstytucyjnej  w  obszarze  prawa  karnego

materialnego. Niezależnie bowiem od tego, jakie istotne dla prawa karnego materialnego treści

wydobyć można z całokształtu przepisów Konstytucji w drodze analizy dogmatycznej, to dorobek

orzeczniczy  Trybunału  wskazuje,  jaka  jest  operatywność  zakorzenionych  tam  gwarancji  jako

instrumentu  kontroli  działań  ustawodawcy.  Analiza  konstytucyjnego  standardu  przez  pryzmat

działalności  orzeczniczej  Trybunału  pozwala  także  dostrzec  ewolucyjny  charakter  jego

kształtowania  się.  Daje  tym  samym  należytą  perspektywę  do  obserwacji  prawidłowości  lub

tendencji tego procesu i to nie tylko w aspekcie chronologicznym. Stwarza to następnie możliwość

formułowania określonych hipotez co do podstawowych problemów i ograniczeń związanych z

poziomem konstytucyjnej  ochrony  oraz  dalszych  kierunków  jej  rozwoju.  Jednocześnie  to,  co

poczytywać  można  jako  podstawowy zarzut  w  stosunku do  omawianego  tu  podejścia,  a  więc

immanentnie  związaną  z nim wybiórczość omawianych kwestii,  w  świetle  zasadniczego   celu

niniejszej  rozprawy  może  być  traktowane  jako  jej  niewątpliwy  atut.  Docenić  bowiem trzeba

wartość diagnostyczną samego doboru konstytucyjnych zagadnień związanych z prawem karnym

w  orzecznictwie  Trybunału  Konstytucyjnego.  Uwagi  te  w  żadnej  mierze  nie  mają  na  celu

marginalizacji metody dogmatycznej w interpretacji Konstytucji, wskazywać raczej mają na lepszą

przystawalność  tego  podejścia  dla  realizacji  celów  badawczych  sformułowanych  w niniejszej

pracy. 

Przyjęcie  orzecznictwa  Trybunału  Konstytucyjnego  za  podstawę  rekonstrukcji standardu

prawa karnego  materialnego  znajdowało  uzasadnienie w innych jeszcze argumentach i  racjach.

Zwrócić należało uwagę, że taki wybór punktu odniesienia dla prowadzonej w tej pracy analizy

wspierany  był  szczególną  pozycją  ustrojową  sądu  konstytucyjnego  w  polskim  porządku

konstytucyjnym.  Chodzi  tu  przede  wszystkim  o  uwarunkowania  ustrojowe  i  kompetencyjne

działalności  Trybunału  Konstytucyjnego,  które  czynią  zeń  jedyny w  systemie  konstytucyjnym

organ  państwa  powołany  do  sądowej  kontroli  zgodności  prawa  z  Konstytucją11.  Podkreślenia

wymaga  przy tym,  że Trybunał  posiada  nie  tylko  formalnie  rozumianą  kompetencję  do  oceny

11  L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2012, s. 359. 
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konstytucyjności ustawy i innych aktów prawnych. W literaturze wskazuje się bowiem na wyraźny,

wynikający  z  zasady państwa  prawnego,  materialny  aspekt  legitymizacji  sprawowanego  przez

Trybunał  Konstytucyjny  sądownictwa  konstytucyjnego12.  W  tym  ujęciu,  sąd  konstytucyjny

traktowany jest  jako „strażnik konstytucji”,  czyli organ, który w oparciu o przepisy Konstytucji

wyznacza dopuszczalny zakres ingerencji państwa w wolność jednostki13. W świetle powyższego,

rekonstrukcja standardu konstytucyjnego z wypowiedzi orzeczniczych Trybunału ma ten walor, że

pozwala  uchwycić  pochodzący  od  organu  nie  tylko  formalnie,  lecz  także  materialnie

legitymowanego do władczego stosowania Konstytucji poziom wymagań. To zatem działalność

orzecznicza  Trybunału  Konstytucyjnego  powinna  stanowić  podstawowy punkt  odniesienia  dla

analizy obowiązującego standardu konstytucyjnych wymagań w ramach poszczególnych dziedzin

prawa,  w  tym  prawa  karnego  materialnego.  Spojrzenie  na  tę  problematykę  przez  pryzmat

orzecznictwa  Trybunału  Konstytucyjnego  było  zatem narzędziem,  które  w  sposób  najbardziej

adekwatny prowadzić mogło do realizacji przyjętych na potrzeby tej pracy założeń i celów.

5 Stwierdzenie,  że  podstawą rekonstrukcji  standardu  konstytucyjnego  w obrębie  prawa

karnego  materialnego  będzie  „orzecznictwo  Trybunału  Konstytucyjnego”  wymaga  jednak  dalej

jeszcze  idących  uwag  wyjaśniających  i  uszczegóławiających.  Dostrzec  bowiem  należy,  że

sformułowanie  to  nie  wyjaśnia,  czy podstawą  odczytania  konstytucyjnego  standardu  mają  być

same tylko sentencje orzeczeń trybunalskich, czy też także części motywacyjne tych rozstrzygnięć. 

Jako  oczywiste  traktowano  założenie,  zgodnie  z  którym  przedmiot  badań  nie  mógł

ograniczyć  się  do  samych  tylko  zawartych w sentencjach orzeczeń Trybunału  rozstrzygnięć  o

zgodności  lub  niezgodności  danego  aktu  normatywnego  z  normą  wobec  niego  hierarchicznie

nadrzędną.  Ograniczenie  poszukiwań  konstytucyjnego  standardu  jedynie  do  dyspozytywnych

części  orzeczeń  nie  gwarantowało  bowiem  możliwości  poznania  wszystkich  racji,  jakie  w

konkretnej  sprawie  przeważyły  na  rzecz  stwierdzenia  niezgodności  kontrolowanego  aktu  z

wzorcem konstytucyjnym.  Tylko sięgnięcie do uzasadnień orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

pozwalało  odtworzyć  tok  rozumowania,  który  w  danej  sprawie  doprowadził  do  konkluzji.

Jednocześnie  tylko  takie  podejście  umożliwiało  poznanie  stosowanych  przez  Trybunał

Konstytucyjny sposobów i metod interpretacji poszczególnych przepisów Konstytucji,  wskazując

na obowiązujący w tym zakresie standard. Dawało to możliwość wnikliwej oceny argumentacyjnej

strony  wywodów  sądu  konstytucyjnego,  w  szerszej  zaś  perspektywie  –  ich  porównania  i

12  P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji w świetle…., s. 187, tenże: Trybunał Konstytucyjny – negatywny ustawodawca
czy  strażnik  Konstytucji?  (w:  )  Instytucje  prawa  konstytucyjnego  w  dobie  integracji  europejskiej pod  red.  J.
Wawrzyniaka, M. Laskowskiej, Warszawa 2009.

13  Ibidem.
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ujawniania  prawidłowości  lub   ewentualnych  niespójności.  W świetle  opisanych  wyżej  celów

badawczych, niepoprzestanie w trakcie badań nad konstytucyjnym standardem prawa karnego na

analizie sentencji wyroków Trybunału Konstytucyjnego i sięgnięcie do ich części motywacyjnych

wydaje się w pełni uzasadnione. 

Ten wybór metodologii pracy mógł jednak rodzić pewne zastrzeżenia, jeśli oceniać go w

perspektywie  czysto  dogmatycznej,  w  szczególności  zaś  w  kontekście  pozytywistycznie

rozumianego  systemu  źródeł  powszechnie  obowiązującego  prawa.  Mieć  bowiem  należało  na

uwadze, że zgodnie z art. 190 ust. 1 i ust. 2 zd. 1 Konstytucji RP, przymiot ostateczności i moc

powszechnie obowiązująca przysługuje jedynie sentencjom orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Tylko te części orzeczeń podlegają ogłoszeniu w urzędowym organie promulgacyjnym. Wprawdzie

zawarty  w  art.  87  Konstytucji  katalog  źródeł  prawa  nie  wymienia  orzeczeń  Trybunału

Konstytucyjnego, jednak treść wspomnianego już wyżej art. 190 ust. 1 i ust. 2 zd. 1 nie pozostawia

wątpliwości co do znaczenia  i  rangi wyroków Trybunału  Konstytucyjnego, w szczególności w

zakresie  ich  mocy  derogacyjnej.  Z  tego  punktu  widzenia,  potrzeba  sięgnięcia  do  sposobu

uzasadniania rozstrzygnięć podejmowanych przez Trybunał Konstytucyjny, wymagała dodatkowej

racjonalizacji. 

Sam tylko fakt, że uzasadnienie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie jest elementem

pozytywistycznie rozumianego porządku prawnego nie może być utożsamiane ze stwierdzeniem,

że nie ma ono znaczenia dla sposobu stanowienia i stosowania prawa. Nie ulega wątpliwości, że

wyrażane w uzasadnieniach rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego poglądy oraz prezentowany

tam sposób interpretacji oddziałują tak na praktykę legislacyjną, jak i na organy stosujące prawo.

Poglądy wyrażone  w uzasadnieniach  wskazują  zatem na  istotny punkt  odniesienia  dla  decyzji

interpretacyjnych  podejmowanych  przez  organy  stosujące  prawo  w  ich  codziennej  praktyce

orzeczniczej.  Bierze  je  pod  uwagę,  a  przynajmniej  brać  powinien,  ustawodawca  w  swej

działalności  legislacyjnej.  W  tym  sensie  wypowiedzi  Trybunału  Konstytucyjnego,  dotyczące

wykładni  poszczególnych  przepisów  Konstytucji,  sposobów  rozumienia  deklarowanych  przez

Konstytucję wartości i zasad, stają się elementem procesu decyzyjnego, zarówno w odniesieniu do

ustawodawcy, jak i organów stosujących prawo14, a tym samym istotnym elementem składowym

systemu obowiązującego prawa. Z uwagi na treść art.  190 ust.  1 i ust.  2 zd.  1 Konstytucji RP,

sentencję orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego traktować należy jako element tekstu prawnego.

Jedną  z  reguł  wykładni  sentencji  orzeczenia  Trybunału  -  specyficzną  wobec  innych  metod

charakterystycznych dla pozostałych wypowiedzi języka prawnego – jest ta, która nakazuje w razie

14 E.  Łętowska  (w:)  Precedens  w  polskim  systemie  prawa,  s.  9,  A.  Śledzińska-Simon,  M.  Wyrzykowski  (red.),
Warszawa 2010 r. 
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wątpliwości rozumieć sens  rozstrzygnięcia  sądu konstytucyjnego  w taki sposób,  jaki wynika  z

uzasadnienia.

Mieć również należy na uwadze, że status orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego nie jest w

literaturze  przedmiotu  jednoznaczny.  Z  jednej  strony  wskazuje  się,  że  orzeczenia  Trybunału

Konstytucyjnego, podobnie jak orzeczenia innych organów sądowych, nie należą do tradycyjnie

rozumianych  źródeł  prawa  w  polskim porządku  prawnym.  Orzeczenia  te  nie  powinny  zatem

zasadniczo niczego dodawać do treści stosowanych norm, ich rolą jest jedynie sprecyzowanie ich

znaczenia i ustalanie zgodnego z Konstytucją sposobu ich rozumienia i stosowania. Dostrzega się

jednak również, że specyfika sposobu sformułowania postanowień Konstytucji, ich ogólnikowość i

pojemność  treściowa  sprawiają,  że  trudno  jest  twierdzić,  że  interpretacja  ustawy  zasadniczej

dokonywana przez Trybunał Konstytucyjny nie prowadzi do uzupełniania, czy nawet wzbogacania

treści zawartych w ustawie zasadniczej norm15. Dotyczy to zwłaszcza zasad konstytucyjnych, które

zakładają  stałe  formowanie  swej  treści w praktyce  stosowania  Konstytucji16.  Zwraca się  nadto

uwagę, że zjawisko prawotwórczego charakteru orzecznictwa sądów konstytucyjnych jest typowe

dla  obecnego  etapu  rozwoju  konstytucjonalizmu17.  Z  tych  właśnie  względów twierdzi  się,  że

wydawane  przez Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnięcia  trudno  jednoznacznie  zakwalifikować

jako  akty  stosowania  prawa.  Wykazują  one  bowiem  szereg  cech  aktów  prawotwórczych18.

Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie tego rodzaju wypowiedzi orzeczniczych Trybunału,

które  określa  się  mianem  „orzeczeń  interpretacyjnych”19.  Sentencja  wyroku,  uznającego

zaskarżony przepis  za  konstytucyjny pod warunkiem określonego  jego  rozumienia   ma  walor

powszechnie obowiązujący20 i nie jest uprawnione twierdzenie, że moc wiążąca ogranicza się tylko

do samego stwierdzenia niezgodności przepisu z Konstytucją.  

Przyjęta  zatem  w  pracy  metodologia,  zmierzająca  do  odtworzenia  konstytucyjnego

standardu  prawa  karnego  z  orzecznictwa  TK,  wymagała  analizy  orzecznictwa  Trybunału  w

„sprawach karnych”. Ustalenie, jakie przepisy i jakie sprawy zaliczać w poczet tych pozostających

w kręgu zainteresowania było o tyle utrudnione,  że jedną z istotnych części tej pracy stanowić

miała  analiza  autonomii  znaczeniowej  pojęcia:  „odpowiedzialność  karna”  i  „prawo  karne”  w

15  L. Garlicki, Polskie prawo…., op. cit., s. 49.
16  Ibidem.
17  Ibidem.
18  P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji …., op. cit., s. 186.
19 W sprawie niegdysiejszego sporu o dopuszczalność posługiwania się tą formułą orzeczniczą, por. zwłaszcza: J.

Trzciński,  Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, PiP 1/2002,  K. Gonera, E. Łętowska,  Artykuł
190  Konstytucji   i  jego  konsekwencje  w  praktyce  sądowej,  PiP  9/2003,  K.  Pietrzykowski,  O  tak  zwanych
„interpretacyjnych” wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, PS nr 3/2004, s.16, Z. Czeszejko-Sochacki, Orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego: pojęcie,  klasyfikacja,  skutki  prawne,  PiP 12/200,  M. Florczak-Wątor,   Orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006.

20  P. Tuleja, Stosowanie…, op. cit., s. 249, por. także zawartą tam krytykę odmiennego poglądu A. Józefowicza, 
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świetle  Konstytucji,  a  także  poddanie  krytyce  niektórych  spośród  wykorzystywanych  w  tym

względzie kryteriów. Niezależnie od tego niezbędne było przyjecie pewnych wstępnych założeń,

pozwalających  oddzielić  materiał  badawczy  od  kwestii  pozostających  poza  obszarem

zainteresowania  niniejszej  pracy.  Do  tego  celu  posłużono  się  przede  wszystkim  kryteriami

formalnymi,  zwracając  w  szczególności  uwagę  na  przynależność  systemową  kwestionowanej

normy  do  szeroko  rozumianego  „systemu  prawa  karnego.  Kryterium  rozstrzygającym,

stanowiącym ostateczną  podstawę zaliczenia danego przepisu do „prawa karnego materialnego” (a

tym samym podstawę  zaliczenia  postępowania  przed  Trybunałem w sprawie  jego  zgodności z

Konstytucją do kategorii „orzeczenia TK wydanego w sprawie karnej”), stanowiła przynależność

ocenianej  normy  do  kodeksu  karnego,  prawa  karnego  pozakodeksowego,  prawa  wykroczeń,

kodeksu karnego skarbowego bądź ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny

zabronione pod groźbą kary.  Zdawano sobie przy tym sprawę z niedoskonałości tego kryterium

zwłaszcza  na  potrzeby  poszukiwania  konstytucyjnej  definicji  odpowiedzialności  karnej.  Na

potrzeby  rozdziału:  „Pojęcie  odpowiedzialności  karnej  w  orzecznictwie  Trybunału

Konstytucyjnego”  wykorzystano zatem o wiele bardziej złożone i szersze  kryteria,  dokonując

jednocześnie  krytycznej  analizy  niektórych  spośród  tradycyjnie  wykorzystywanych  w  tym

względzie w literaturze przedmiotu, orzecznictwie konstytucyjnymi i sądowym.

6 Orzeczenia TK dotyczą zwykle kilku, często kategorialnie odmiennych kwestii.  Jest to

spowodowane  wielopłaszczyznowością  sporu  konstytucyjnego,  jaki  prowadzony  jest  przed

Trybunałem  Konstytucyjnym.  W  sporze  tym  wnioskodawca  zmierza  do  zakwestionowania

zgodności z Konstytucją poszczególnych treści normatywnych wynikających z aktów podrzędnych

oraz do  udowodnienia  formułowanych zarzutów. Do specyfiki uzasadnień orzeczeń TK należy

między innymi to, że niektóre spośród zawartych tam stwierdzeń ma charakter obiter dictum. Nie

ma  więc bezpośredniego  związku  z  rozstrzyganym zagadnieniem.  Mając  na  uwadze specyfikę

wypowiadanych w ten sposób poglądów, a jednocześnie  uwzględniając  bezdyskusyjny fakt,  że

również i  one wywierają  wpływ na  poglądy i  rozstrzygnięcia  Trybunału  w innych sprawach,

przyjęto zasadę, w myśl której każdorazowo w razie powołania się na takie stwierdzenie, czyniono

zastrzeżenie, że zostało ono sformułowane niejako na marginesie rozważań Trybunału. 

Istotnym z  metodologicznego  punktu  widzenia  zagadnieniem jest  jeszcze wskazanie  na

kryterium  ustalania  „konstytucyjnego  standardu”  na  podstawie  poszczególnych  wypowiedzi

orzeczniczych  Trybunału.  O  ile  bowiem  brak  jest  wątpliwości  co  do  tego,  jak  ów  standard

powinien  być  ustalany  w  przypadku  jednolitego  i  konsekwentnego  stanowiska  Trybunału

Konstytucyjnego w ramach danych grup zagadnień, to o jednoznaczności takiej nie może być już
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jednak  mowy  w  tych  sytuacjach,  gdy  dostrzeże  się  niejednolitość  lub  nawet  rozbieżność  w

poglądach TK. Spośród  kilku rysujących się tu możliwości (aspekt chronologiczny, w którym za

miarodajny przyjmuje się pogląd prezentowany w nowszych orzeczeniach; przewaga statystyczna-

ilościowa; subiektywne przekonanie autora o zasadności jednego z prezentowanych zapatrywań;

recepcja danego poglądu w wypowiedziach teoretyków) w pracy przyjęto zasadę, zgodnie z którą

w razie pojawienia się rozbieżności po pierwsze wyraźnie fakt ten w tekście sygnalizowano, po

drugie zaś formułowano własne stanowisko co do trafności jednego  spośród kilku obecnych w

orzecznictwie Trybunału poglądów.

7 Powyższe uwagi wskazują wyraźnie na potrzebę wyjaśnienia użytego w tytule niniejszego

opracowania pojęcia „s t a n d a r d”.  Wyraz ten jest bowiem wieloznaczny na gruncie języka

potocznego  i  stwarza  możliwość  odmiennych  interpretacji.  W  zależności  od  przyjmowanego

sposobu  rozumienia  tego  pojęcia,  różnie  odczytane  być  mogły  podstawowe  założenia  i  cele

niniejszej  pracy.  Potrzeba  poczynienia  uwag  terminologicznych  w  zakresie  użytego  w  tytule

rozprawy słowa  „standard”  wynika  również  z  tego,  iż  słowo  to,  jeśli  używane  jest  w  języku

prawniczym, kryje pewne specyficzne treści semantyczne oraz wywołuje autonomiczne względem

ogólnojęzykowych intuicje znaczeniowe. 

Wyraz  „standard”  funkcjonuje  w  języku  potocznym,  jednak  to  intuicyjne  rozumienie

wymaga  uściślenia.  Wedle  Słownika  języka  polskiego,  „standard”  to  (1)  przeciętna  norma,

przeciętny  typ,  model,  wyrób  odpowiadający  określonym  wymogom;  (2)  wzorzec,  np.  Niski,

wysoki  standard   mieszkania,  życia.  Standard  życiowy.  Wyroby  o  standardzie  europejskim,

światowym. Oceniać coś według obowiązujących standardów. Przymiotnik „standardowy” to (1)

typowy, odpowiadający określonym normom, niczym nieodbiegający od obowiązujących norm, (2)

przeciętny, typowy, nieoryginalny. Np. standardowe myślenie. Standardowa opinia21.

Słownik wyrazów obcych podaje, że „standard” to:  poziom towarów lub usług zwłaszcza

spełniający podstawowe wymagania.  „Standardy” - wedle tegoż słownika – to (1)  podstawowe

wymagania stawiane czemuś, (2) typowy i przeciętny model czegoś22. Starsze słowniki wyrazów

obcych wskazują  nadto na następujące znaczenie  omawianego tu słowa:  wyrób odpowiadający

ustalonym cechom, dotyczącym jego jakości, miary wagi, składu chemicznego23. 

Z uwagi na fakt, że w definiensie definiowanego wyżej słowa jako jego synonim pojawiają

się  wyrazy:  „wzorzec”  oraz  „model”,  zasadne  jest  sięgniecie  także  do  sposobu  rozumienia  w

języku polskim tych ostatnio wspomnianych wyrazów. 
21  Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 r.
22  Wielki słownik wyrazów obcych PWN, red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWNC, Warszawa 2008 r. 
23  Słownik wyrazów obcych PWN, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa 1980 r.
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Wzorzec to: (1)  wzór, schemat reprezentujący określoną klasę lub typ [przedmiotów albo

zjawisk,  mogący być normą dla innych przedmiotów albo zjawisk danego typu, (2)  model,  (3)

prototyp, (4) przen.: wzorzec postępowania, zachowania, (5) przedmiot, substancja lub zjawisko,

których właściwości przyjęto za jednostkę porównawczą podczas określania właściwości innych

przedmiotów, substancji lub zjawisk: np.: „Wzorzec miary, wagi. Wzorzec metra, kilograma.

Wzór  to:  (1)  rysunek,  motyw  odbity,  wyhaftowany,  (2)  przedmiot  przeznaczony  do

odtwarzania w produkcji,  rysunek przedmiotu przedstawionego do produkcji  ,  model,  wzorzec,

prototyp, (3) ten, kogo (albo: to, co) należy, warto  naśladować; przykład, ideał.

Przymiotnik  „wzorcowy”  oznacza  tyle,  co:  (1)  mogący  robić  za  wzór,  robiący  coś  lub

zrobiony w sposób doskonały, bez zarzutu, nie mający wad, usterek, doskonały, przykładny, idealny.

„Model” zaś to inaczej: (1) wzór, według którego coś jest lub ma być wykonane , przedmiot

będący  kopią  lub  wzorcem  danego  przedmiotu,  (2)  typ,  rodzaj,  fason,  sposób,  np.  Modele

postępowania . Przymiotnik „modelowy” oznacza: stanowiący model, służący za wzór, wzorcowy,

np.:  sytuacje  modelowe24.  Dla  porządku  jeszcze  wspomnieć  należy,  że  w  powyższej  analizie

pominięto  te  znaczenia  wskazanych  wyrazów,  które  w  sposób  jednoznaczny  odbiegały  od

zagadnień  mogących  mieć  choćby  nawet  tylko  pośredni  związek  z  tematyką  niniejszych

rozważań25. 

Analiza odczytanego na podstawie przytoczonych wyżej wyjaśnień słownikowych zakresu

znaczeniowego pojęcia „standard” pozwala uchwycić dwa, różniące się pod pewnym względem,

sposoby  rozumienia  omawianego  tu  terminu.  Wyraźnie  rysuje  się  bowiem  po  pierwsze

deskryptywne jego znaczenie. „Standard” znaczy w tym ujęciu tyle, co odtworzona na podstawie

analizy pewnej grupy rzeczy lub zjawisk ich typowa, średnia, przeciętna miara lub cecha. W tym

sensie można powiedzieć na przykład: „W toku analizy stwierdzono, że w statystycznie doniosłej

grupie  przypadków  orzeczeń  sądowych  o  zastosowaniu  tymczasowego  aresztowania,  sąd  nie

powołuje przepisu art.  41 ust.  1 Konstytucji jako podstawy  prawnej  pozbawienie podejrzanego

(oskarżonego)  wolności”,  co  jest  znaczeniowo  równoważne  stwierdzeniu:  „Standardowo  w

orzeczeniach o zastosowaniu tymczasowego aresztowania nie powołuje się przepisu art.  41 ust.

Konstytucji jako podstawy pozbawienia człowieka wolności26.

24 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. II, Warszawa 1979, s. 199-200, t. III, Warszawa 1981, s. 876-877,
cyt.  za M. Rodzynkiewicz,  Modelowanie pojęć w prawie karnym,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 1998,  s. 9-10 

25  Zarówno wskazany wyżej słownik języka polskiego, jak i wyrazów obcych podają, że „standard” to także termin
muzykologiczny. 

26 Podobnie,  odniesieniu do pojęcia „wzorzec” rzecz ujął M. Rodzynkiewicz, Modelowanie pojęć w prawie karnym,
s. 1. Wspomniany Autor pisał: „można powiedzieć, że charakterystyka W stanowi wzorzec w sensie deskryptywnym
wówczas,  gdy statystycznie  doniosła liczba x-ów należących do  danej  klasy  S spełnia charakterystykę  W.  (…)
Wzorzec w sensie deskryptywnym stanowi w statystyce tzw. jednostkę typową i zawiera się w obszarze oscylującym
od  punktu  odpowiadającego  środkowi  zakresu  zmienności  (co  równa  się  średniej  arytmetycznej)  do  punktów
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Wśród  przedstawionych  wyżej  znaczeń  wyraźnie  zaobserwować  można  jednak  także

wartościujący  sposób rozumienia  słowa  „standard”.  W takim zakresie,  w  jakim jako  synonim

definiowanego słowa podawano: „model, wyrób odpowiadający określonym wymogom”,  wzorzec,

prototyp, to, co należy, warto  naśladować, ideał”, słowo to ma wyraźnie normatywne zabarwienie.

Zwrócić zresztą należy uwagę, że w omawianym tu ujęciu, wyraz „standard” funkcjonuje w języku

zarówno w znaczeniu afirmacyjnym, jak i negatywnym. Z jednej bowiem strony standard - to wzór

do  naśladowania,  ale  z  drugiej  „standard”  to  nie  nadzwyczajna,  typowa,  często  spotykana,

niewyjątkowa (ocena, opinia). 

8 Z  uwagi  na  wspomniane  na  wstępie  specyficzne  konotacje  znaczeniowe  oraz  cechy

pojęcia standard na gruncie dyskursu prawniczego, zasadne jest poczynienie dalszych jeszcze uwag

wyjaśniających. Przytoczyć należy trafną wypowiedź E. Łętowskiej, która wskazała, że: „standard

to  z  jednej  strony  pojęcie,  które  odnosi  się  do  wzorca  zachowania,  który  to  wzorzec  u  swej

podstawy tworzy prawo w sensie jego tekstu, ale także wzorzec wynikający z tego, jak prawo jest

stosowane”27. W ramach tej samej wypowiedzi,  wspomniana Autorka stwierdziła,  że nie można

określić, jaki jest poziom ochrony prawnej, jeśli nie zna się standardu. „Cóż bowiem z tego, że zna

się  treść  przepisu,  jeżeli  akurat  w  pewnej  sferze  wyznacznikiem  poziomu  ochrony  –  z  jej

potencjalnymi  możliwościami  –  nie  jest  sama  treść  przepisu,  lecz  standard  ukształtowany  w

praktyce”.28

Jak z powyższego wynika, definiowane słowo używane jest w omawianej wypowiedzi w

znaczeniu  opisowym.  Odwołuje  się  do  funkcjonującej  w  rzeczywistości  powszechnej  praktyki

stosowania poszczególnych przepisów. Wskazuje zatem na pewien uśredniony poziom akceptacji

tego, co na gruncie obowiązującego prawa pozytywnego jest  uważane za zgodne z porządkiem

prawnym. Istotą przytoczonego wyżej sposobu rozumienia pojęcia standardu, jest konstatacja, że

fenomen prawa składa się zarówno z przepisów, jak i z ukształtowanej praktyki jego stosowania.

Dodatkowym  założeniem,  jakie  przyjmuje  się  w  powyższym  wnioskowaniu  jest  pewna

„pojemność”  przepisów,  a  precyzyjniej  wynikających  z  nich  norm  prawnych.  W  ramach

obowiązującego prawa, ujętego w ramy tekstu, możliwe jest bowiem różne ukształtowanie praktyki

jego stosowania. 

Widoczna w tej perspektywie jest pewna specyficzna cecha standardu, którą każdy badacz,

stawiający sobie za cel jego rekonstrukcję na gruncie poszczególnych dziedzin, musi sobie z całą

oznaczających plus i minus wartość odchylenia standardowego, ibidem, s. 11 z powołaniem na R. Grupiński, Opis
statystyczny w badaniach prawnopoznawczych , Warszawa 1981, s. 175. 

27 K. Sobczak,  Rzeźbienie państwa prawa. 20 lat  później.  Ewa Łętowska w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem,
Warszawa 2012 r.

28  Ibidem, s, 13.
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mocą uświadomić. Chodzi mianowicie o zmienność tego, co w danych okolicznościach uważa się

za spełniające dane wymagania. Bliższe przyjrzenie się fenomenowi standaryzacji prowadzić musi

do  wniosku o silnym temporalnym uwarunkowaniu tego, co w określonej chwili  uważa się  za

dopuszczalne, godne naśladowania – za „spełniające pewien standard”. Na gruncie nauk prawnych,

owa zmienność w czasie obowiązujących standardów wynika z samej istoty prawa jako zjawiska

społecznego. Skoro prawo – jak się uważa – służy regulacji stosunków społecznych, a nadto ma u

swej  podstawy  panujące  w  społeczeństwie  reguły,  normy  lub  przekonania,  podlegać  musi

podobnym przemianom jak współkonstytuujące je stosunki społeczne. Stwierdzić jednak należy, że

świadomość opisanej wyżej zmienności konstytucyjnych wymogów dotyczących prawa karnego

materialnego nie niweczy celów oraz pożytków – tak naukowych, jak i praktycznych – związanych

z ich rekonstrukcją. Bardziej szczegółowa naukowa  refleksja nad mechanizmem dokonywania się

wspomnianych wyżej przewartościowań pozwala lepiej zrozumieć ich istotę, przewidzieć kierunki

ewentualnych modyfikacji. Zresztą, wskazane wyżej uwarunkowania i wynikająca z nich pewnego

rodzaju fenomenologiczna „względność” prawa, dotyczy całego  prawoznawstwa jako dziedziny

nauki. 

Walorem powyższego ujęcia jest także to, że pozwala ono uchwycić podwójne znaczenie,

jakie w dyskusji o prawie wiązać można z pojęciem „standardu”. Okazuje się bowiem, że mówić o

nim można przede wszystkim w odniesieniu do treści przepisów – do sposobu ukształtowania

merytorycznych  i  formalnoprawnych  warunków  kształtujących  instytucje  prawne.  Osobno

traktować jednak należy ten fragment  rzeczywistości normatywnej,  który wynika ze stosowania

tych  przepisów.  Możliwe  jest  rzecz  jasna  pewne  rozdwojenie  w  poziomach  standardu  na  obu

wskazanych wyżej płaszczyznach. Może się bowiem okazać, że w warstwie tekstowej dany stan

prawny spełnia  określony standard,  a  jednocześnie  nie  realizuje  go  powszechnie  przyjmowany

przez organy stosujące prawo sposób aplikacji tych przepisów w praktyce. 

Już z poczynionych wyżej uwag wynika, że przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy

będzie  rekonstrukcja  „konstytucyjnego  standardu  prawa  karnego  materialnego”  w  tym

aplikacyjnym – związanym ze stosowaniem prawa – aspekcie.

9 Spośród tych wszystkich nadawanych pojęciu „standard” znaczeń, właściwym dla celów i

założeń niniejszej pracy jest to, które pozwala na rekonstrukcję rzeczywistego, aktualnego poziomu

gwarancji  konstytucyjnych  w  obszarze  prawa  karnego  materialnego.  Deskryptywne  znaczenie

podstawowego z punktu widzenia celów tej pracy terminu, nie wyklucza możliwości krytycznego

odniesienie się do tak rozumianego „standardu”. Rekonstrukcji z orzecznictwa Trybunału poziomu

konstytucyjnych wymagań w obszarze prawa karnego materialnego, towarzyszą zatem krytyczne
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uwagi  pod  adresem  poglądów  Trybunału  Konstytucyjnego  w  poszczególnych  kwestiach.

Prowadzona  w  tak  zakreślonych  granicach  analiza  orzecznictwa  sądu  konstytucyjnego  ma

jednocześnie  za  zadanie  weryfikację  istnienia  jakiegoś ustrukturalizowanego  sposobu (modelu)

prowadzenia  przez  Trybunał  oceny  zgodności  przepisów  ustawowych  z  poszczególnymi

konstytucyjnymi zasadami prawa karnego. 

Tak określone cele badawcze pozwolić następnie powinny na uchwycenie konstytucyjnego

standardu  prawa  karnego  w  nieco  szerszej  perspektywie.  Sądzić  należy,  że  możliwe  będzie

uogólniające  spojrzenie  na  aktualny  poziom  gwarancji  wywodzonych  z  warstwy  tekstowej

Konstytucji,  w  tym  wskazanie  we  wnioskach  końcowych  podstawowych  rysów

charakterystycznych  i tendencji rozwojowych konstytucyjnego standardu prawa karnego. 

10 Niezbędne  jest  jeszcze  wskazanie  na  przyjmowane  w ramach  niniejszych  rozważań

założenia  teoretycznoprawne  co  do  najistotniejszych  zagadnień  związanych  z  budową  normy

prawnej,  w  tym  ze  specyfiką  budowy  normy  prawa  karnego,  koncepcją  wykładni  oraz  z

wykorzystywanym w niniejszej pracy modelem struktury przestępstwa. 

Przyjmuję  ugruntowane  już  w  literaturze  teoretycznokonstytucyjnej  rozróżnienie  pojęć:

„przepis prawny” i „norma prawna” w wersji wypracowanej przez tzw. poznańską szkołę teorii

prawa29.  Zgodnie  z  tą  koncepcją  –  biorąc  rzecz w  pewnym uproszczeniu  -  przepis  prawny to

określona  jednostka  redakcyjna  tekstu  prawnego  (artykuł,  paragraf,  ustęp).  Przepis  jest  zatem

identyczny  z  pewnym  ograniczonym  redakcyjnie  fragmentem  tekstu  prawnego.  Przez  normę

prawną rozumieć należy normę postępowania, która na gruncie reguł danego podmiotu nadaje się

do tego, by za jej pomocą nakazywać jakimś podmiotom podjęcie w określonych okolicznościach

jakiegoś zachowania lub powstrzymania się  od określonego zachowania30. Norma postępowania

musi zatem zawierać określenie adresata, okoliczności, w których znajduje zastosowanie (zakres

zastosowania)  oraz  klasy  czynów  przez  nią  zakazywanych  lub  nakazywanych  (zakres

normowania).  Adresatem  normy  prawnej  jest  krąg  podmiotów,  do  których  skierowany  jest

imperatyw zawarty w normie31. Zakresem zastosowania normy jest  klasa możliwych przyszłych

sytuacji,  w których norma znajduje zastosowanie32,  tzn.  zespół okoliczności,  w których adresat

normy ma postąpić czy postępować w sposób przez tę normę wskazany. Zakres normowania normy

29 M. Zieliński, Z. Ziembiński, Uzasadnianie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie, Warszawa 1988 r., s. 73.
30 Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980 r., s. 110 i n., M. Zieliński, Interpretacja

jako  proces  dekodowania tekstu  prawnego,  Poznań  1972,  passim.,  S.  Czepita,  S.  Wronkowska,  M.  Zieliński,
Założenia szkoły poznańsko - szczecińskiej w teorii prawa, PiP 2/2013.

31 Z. Ziembiński (w:) A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992 r.,
s. 74.

32 Ibidem, s. 80.
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to klasa przyszłych zakazanych lub nakazanych  zachowań adresata normy w sytuacji,  kiedy ta

norma znajduje zastosowanie33. Operator deontyczny to słowo lub zwrotu wysławiający element

zakazu lub nakazu34.

Konsekwentnie w stosunku do powyższych założeń, przez „wykładnię” rozumiem proces

rekonstruowania normy prawnej z tekstu prawnego. Ustalenie treści normy prawnej jest wynikiem

wykładni tekstu prawnego, z którego odczytuje się sposób powinnego zachowania na podstawie

zasad regulujących proces interpretacji tekstu35. 

11 Jako  podstawowe  narzędzie  analizy  normatywnej  przyjmuję  koncepcję  norm

sprzężonych. W ramach jej założeń wyróżnia się  normę sankcjonowaną i normę sankcjonującą.

Każda z nich zawiera własną  strukturę wewnętrzną,  różne są natomiast  ich podstawowe cele i

funkcje.  Norma sankcjonowana36 wyznacza  adresatom zakres powinnego  zachowania,  przez co

wpływa  na  odpowiednie  ukształtowanie  stosunków  społecznych.  Adresatem  tej  normy  jest

jednostka,  do  której w określonej sytuacji faktycznej (hipoteza nomy sankcjonowanej -  zakres

zastosowania normy sankcjonowanej) adresowany jest zakaz podjęcia określonego zachowania lub

nakaz podjęcia określonego zachowania (dyspozycja normy sankcjonowanej – zakres normowania

normy  sankcjonowanej).  Norma  sankcjonująca37 stanowi  skierowany  do  określonych  organów

państwowych  nakaz  zastosowania  przewidzianych  prawem  konsekwencji  naruszenia  normy

sankcjonowanej.  W tym ujęciu  widoczne  jest  zatem,  że funkcją  normy sankcjonującej nie  jest

regulowanie  stosunków społecznych,  lecz  raczej reakcja  na  zachowanie  sprzeczne  z określoną

normą sankcjonowaną. Przyjmuję jednak, że w niektórych wypadkach, norma sankcjonująca może

być  podstawowym  źródłem  dekodowania  normy  merytorycznej.  Prócz  obu  tych  struktur

normatywnych w refleksji teoretycznoprawnej wyróżnia się  nadto normę kompetencyjną,  której

treścią jest  kierowany do adresata tej normy nakaz określonego zachowania aktualizujący się  z

chwilą  dojścia  do  skutku   doniosłej  prawnie  czynności konwencjonalnej38, dokonywanej przez

upoważniony do tego podmiot39. Norma ta adresowana jest do jednostki podległej kompetencji, nie

zaś  do  podmiotu,  któremu  kompetencja  ta  została  przyznana.  Zakres  zastosowania  normy

33 Ibidem.
34 Ibidem, s. 85.
35  M. Zieliński, Interpretacja…, op. cit.
36  Z. Ziembiński,  Problemy …, s. 159, Z. Ziembiński (w:) A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński,  Zarys

teorii…, op. cit., s. 82.
37 Z. Ziembiński,  Problemy…,  op. cit.,  s.  159, Z. Ziembiński (w:) A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński,

Zarys teorii …., op. cit., s. 82 i n.
38 Czynność konwencjonalna to czynność psychofizyczna,  której na podstawie  ustalonych  reguł  sensu nadaje się

określone znaczenie społeczne, , Z. Ziembiński (w:) A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys…., op.
cit., s. 78.

39  Z. Ziembiński, Problemy…., op. cit., s. 162.
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kompetencyjnej  określa  dokonanie  czynności  konwencjonalnej,  do  której  upoważniony  jest

podmiot  kompetencji,  zaś  zakres  normowania  tej  normy  obejmuje  kierowany  do  jednostki

podległej kompetencji  nakaz poddania się skutkom prawnym, jakie łączą się z daną czynnością

konwencjonalną.  Od  norm kompetencyjnych  odróżnia  się  normy  nakazujące  czynić  użytek  z

kompetencji.  Są  to  skierowane  do  podmiotu  posiadającego  kompetencję  nakazy  podjęcia

określonych czynności konwencjonalnych w określonej sytuacji.

12 W  praca  przyjmuję  pięcioelementową  strukturę  przestępstwa.  Niezależnie  od

prezentowanych w nauce prawa karnego konkurencyjnych ujęć tej problematyki wyeksponować

trzeba  bowiem  te  cechy  akceptowanego  w  ramach  tej  pracy  paradygmatu  strukturalizacji

przestępstwa, które szczególnie predestynują go do przyjęcia jako podstawy analizy prowadzonej z

perspektywy konstytucyjnej. Dostrzeżono w literaturze, że propozycja pięcioelementowej struktury

przestępstwa i wyznaczony przez nią kształt zasad prawa karnego niemal naturalnie dobrze oddaje

istotę  subsydiarności  prawa  karnego.  Pozwala  czytelnie  oddać  problem  relacji  norm

optymalizujących ochronę dóbr i wartości konstytucyjnych z konstrukcją przestępstwa40. Z tych

względów, właśnie omawiana w tym miejscu koncepcja struktury przestępstwa najlepiej przystaje

do prowadzonych w niniejszej pracy rozważań. 

13  Na  potrzeby  niniejszej  pracy  dokonano  analizy  orzecznictwa  Trybunału

Konstytucyjnego od dnia 1 stycznia 1986 r. do 31 marca 2015 r. Zakresem oceny objęto wyroki i

inne orzeczenia  merytoryczne dotyczące prawa karnego materialnego (postanowienia oraz - na

gruncie  poprzednio  obowiązujących  przepisów  -  orzeczenia,  uchwały).  Analizie  poddano  te

wypowiedzi  sądu  konstytucyjnego,  które  dotyczyły  przepisów  kodeksu  karnego,  kodeksu

wykroczeń,  kodeksu  karnego  skarbowego  oraz  pozakodeksowych  przepisów  karnych  i

wykroczeniowych.  Poszukiwań  poglądów  Trybunału  Konstytucyjnego  na  poziom  i  kształt

konstytucyjnego  standardu  prawa  karnego  materialnego  nie  ograniczano  jednak  tylko  do  tych

przepisów, które wchodzą w skład formalnie rozumianego systemu prawa karnego. Z tego względu

przedmiotem uwagi czyniono również orzeczenia Trybunału dotyczące prawa represyjnego, w tym

w szczególności ujęć definicyjnych tego pojęcia oraz wiązanych z nim konstytucyjnych wymogów

i zasad.

Analiza  dotyczyła  również  orzeczeń  nie  mających  charakteru  merytorycznego.  Uznano

bowiem,  że  równie  istotne  z  punktu  widzenia  konstytucyjnego  standardu  jest  to,  w  jakich

40 M. Królikowski, Okoliczności wyłączające bezprawność jako konstrukcja sprawiedliwości korygującej, CzPKiNP
2010, z. 2., s. 6-7.
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kategoriach  spraw  i  z  jakich  dokładnie  powodów  Trybunał  nie  doszukuje  się   problemu

konstytucyjnego.   Oceniano  zatem  w  pierwszej  kolejności  postanowienia  o  umorzeniu

postępowania w sprawach, w których kontrola konstytucyjności inicjowana była w trybie art. 193

Konstytucji  RP.  Szczególnie  istotne  były  w  tej  części  te  orzeczenia  Trybunału,  w  których

wprawdzie dopatrywano się wątpliwości konstytucyjnych, lecz umarzano postępowanie z uwagi na

konieczność  podjęcia  przez  sąd  pytający  samodzielnej  wykładni  kwestionowanego  przepisu  z

uwzględnieniem  norm,  wartości  i  zasad  konstytucyjnych.  Ocena  tych  wypowiedzi  sądu

konstytucyjnego pozwalała uchwycić poglądy (także w ujęciu ewolucyjnym) Trybunału na temat

modelu  bezpośredniego  stosowania  Konstytucji  przez  sądy.  Istotne  znaczenie  miała  również

analiza postanowień o odmowie nadania dalszego biegu skargom konstytucyjnym41.  U podstaw

przekonania o potrzebie włączenia tego orzecznictwa w zakres pola badawczego niniejszej pracy

legło  założenie,  w  myśl  którego  nie  jest  bez  znaczenia  -  z  punktu  widzenia  poziomu

konstytucyjnego w danej dziedzinie prawa- w jakiego rodzaju kwestiach Trybunał nie dopatruje się

problemu konstytucyjnego. Zwrócić należy uwagę, że ta cześć z omawianych tu rozstrzygnięć, w

których  jako  podstawę  odmowy  nadania  dalszego  biegu  powoływano  przesłankę  oczywistej

bezzasadności  skargi  (art.  36  ust.  3  w  zw.  z  art.  49  ustawy  o  Trybunale  Konstytucyjnym)

dokonywano  w istocie oceny bliskiej merytorycznej analizie  zasadności podniesionego zarzutu.

Nie  bez  znaczenia  były  również  te  postanowienia,  w  których  stwierdzano   nieadekwatność

podanego wzorca kontroli. 

Poza zakresem oceny pozostały te spośród postanowień o odmowie nadania dalszego biegu,

w  których  przyczyna  takiego  rozstrzygnięcia  miała  charakter  jednoznacznie  formalny

(niedochowanie  terminu,  nieuzupełnienie  braków  formalnych  skargi  w  zakreślonym  terminie,

niespełnienie warunku wydania ostatecznego orzeczenia w przedmiocie praw i wolności – art. 46

ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym)42.

14  Zaproponowano  następujący  podział  omawianych  w  pracy  zagadnień.  W pierwszej

części  zwrócono  uwagę  na  formalny  aspekt  konstytucyjnego  standardu  prawa  karnego

materialnego. Cechą wspólną czynników opisanych w ramach tej grupy jest to, że składają się one

na  identyfikację  tych  dyrektyw,  które  Konstytucja  wiąże  z  samym  sposobem  realizowania

kompetencji prawodawczej w sferze prawa karnego materialnego. Prowadzona w tym aspekcie

analiza abstrahuje zatem od merytorycznej treści uregulowań prawnokarnych. Zmierza jedynie do

opisania tych wymogów, które dotyczą formalnej strony realizacji wspomnianej kompetencji. Ten

41 Sygnatura „Ts”.
42 Dz. U. z 1997 r., Nr 12, poz. 643 z późn. zm.
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aspekt analizy skupia przede wszystkim problemy łączące się z technicznolegislacyjnym sposobem

konstruowania przepisów stanowiących podstawę do rekonstrukcji normy sankcjonującej. Dotyczy

zgodnych  z  wymogami  konstytucyjnymi  reguł  opisywania  cech  zachowań  karalnych  oraz

formalnej  strony  ustanawiania  sankcji  (w  tym:  sposobu  określania  rodzaju  sankcji,  sposobu

regulacji przesłanek,  metod i  zasad ich wymierzenia).  Zwraca uwagę na  wiążące ustawodawcę

podejmującego aktywność legislacyjną ograniczenia wynikające z konstytucyjnej zasady podziału

władzy.  Jako  element  omawianego  tu  aspektu  traktuje  się  problematykę  czasowego  zakresu

zastosowania  przepisów  prawa  karnego  materialnego,  w  tym  zwłaszcza  pojęcie  wstecznej

skuteczności przepisów prawa karnego oraz sposobu rozstrzygania zagadnień intertemporalnych.

Kategoryzacja czynników decydujących o poziomie konstytucyjnego standardu w obrębie

prawa  karnego  materialnego  prowadziła  również  do  wyróżnienia  takiej  grupy  uregulowań

konstytucyjnych, która wprowadza konkretne ograniczenia o charakterze treściowym. W ramach

części rozważań poświęconej merytorycznym aspektom konstytucyjnego standardu prawa karnego

omówiono konstytucyjną definicję odpowiedzialności karnej, zasadę winy oraz zasadę czynu jako

konstytucyjne podstawy konstrukcyjne tego typu odpowiedzialności.  W tej części pomieszczono

również  problematykę  zasady  proporcjonalności  jako  narzędzia  kontroli  decyzji

kryminalizacyjnych. 

Choć  zagadnienia  omawiane  w  ramach  poszczególnych  części  zostaną  przedstawione

odrębnie,  niezbędne  jest  postrzeganie  ich  we  wzajemnym powiązaniu.  Konstytucyjny  standard

prawa karnego jest bowiem funkcją wszystkich wyróżnionych wyżej perspektyw. 
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Część Pierwsza.

Formalny aspekt konstytucyjnego standardu prawa karnego

materialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 

Rozdział I

Konstytucyjna zasada podziału władzy.

1 Uwagi wstępne

Jedną z najistotniejszych płaszczyzn refleksji nad elementami kształtującymi konstytucyjny

standard w dziedzinie  prawa  karnego  materialnego  wyznacza  podstawowa zasada organizująca

porządek  konstytucyjny,  czyli  zasada  podziału  władzy (art.  10  Konstytucji  RP).  Uzasadnienie

znaczenia  tej  zasady  w  kształtowaniu  konstytucyjnego  standardu  prawa  karnego  materialnego

winno  odwoływać  się   przede  wszystkim do  stwierdzenia,  że  skoro  instrumenty właściwe  tej

dziedzinie prawa z istoty swej wiążą się z niezwykle intensywną i dolegliwą ingerencją organów

władzy  państwowej  w  sferę  praw  jednostki,  szczególnego  znaczenia  nabiera  to,  by  wszystkie

przejawy tej ingerencji były odpowiednio legitymizowane zgodnie z przyjętymi przez ustrojodawcę

regułami. Powyższa konstatacja pozwala uchwycić dwie niezwykle istotne perspektywy spojrzenia

na  omawianą  w  tym miejscu  zasadę.  Po  pierwsze  ukazuje  związek  pomiędzy  bardzo  ogólną

kategorią  konstytucyjną,  wyznaczającą  podstawy  funkcjonowania  ładu  instytucjonalnego,  a

szczegółowymi rozwiązaniami normatywnymi w ramach jednej dziedziny prawa.  Pozwala - po

drugie  -  dostrzec  iunctim  pomiędzy  przedmiotowo  rozumianą  zasadą  ustrojową  a  sferą  praw

podmiotowych jednostek. 

Uwzględnienie uwarunkowań wynikających z zasady podziału władzy szczególnie istotne

wydaje się w takiej analizie standardu konstytucyjnych gwarancji w danej dziedzinie prawa, która

za  swą  podstawę  przyjmuje  orzecznictwo  sądu  konstytucyjnego.  Pełni  ona  bowiem  w

orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego podwójną rolę. Z jednej strony stanowi jeden z wzorców

kontroli  konstytucyjności  kwestionowanych  rozwiązań  ustawodawczych  i  w  tym  ujęciu  jest

istotnym instrumentem realizacji gwarancji praw jednostki wynikających z zasady podziału władzy.

Z drugiej jednak strony stanowi istotne ograniczenie dla działalności samego sądu konstytucyjnego.

Wyznacza granicę kognicji Trybunału Konstytucyjnego, wpływa na zakres i kryteria sprawowanej
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przez  Trybunał  kontroli  działalności  ustawodawcy  zwykłego,  stanowi  podstawę  zasad

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

2 Status normatywny zasady oraz jej istota i treść

1 Rozważania dotyczące wpływu i znaczenia konstytucyjnej zasady podziału władzy dla

prawa  karnego  materialnego  muszą  być  prowadzone  z  uwzględnieniem  kontekstu

ogólnokonstytucyjnego.  Z  uwagi  jednak  na  fakt,  że  zasada  podziału  władzy  nie  stanowi

zasadniczego ani samodzielnego przedmiotu niniejszej pracy, analizy te bez szkody dla głównego

przedmiotu rozważań ograniczyć można do uwag porządkujących i systematyzujących poglądy i

ustalenia  nauki  prawa  konstytucyjnego  oraz  orzecznictwa  Trybunału  Konstytucyjnego.

Zaakcentowaniu  podlegać  jedynie  powinny te  zagadnienia  omawianej  zasady ustrojowej,  które

wykazują szczególnie silną więź z problematyką prawa karnego materialnego.  

2 Zwrócić  zatem  trzeba  przede  wszystkim  uwagę,  że  w  orzecznictwie  i  literaturze

przedmiotu dostrzega się dwoistość funkcji, jakie pełni zasada podziału władzy. Wskazuje się po

pierwsze,  że  ma  ona  status  zasady  ustrojowej,  organizującej  podstawy  funkcjonowania  ładu

instytucjonalnego  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Z  tak  określonym  statusem  nie  kłóci  się  jednak

nadawanie  omawianej  w  tym  miejscu  konstrukcji  normatywnej  funkcji  istotnej  dyrektywy

interpretacyjnej,  wedle  której  powinny  być  interpretowane  wszystkie  inne  postanowienia

Konstytucji,  dotyczące statusu i kompetencji poszczególnych organów władzy państwowej43. Nie

budzi jednocześnie wątpliwości konieczność postrzegania omawianej tu zasady w perspektywie

funkcji  gwarancyjnej,  jaką  pełni  dla  ochrony  przewidzianych  w  Konstytucji  praw  jednostki44.

Mowa tu zatem o przedmiotowej i podmiotowej interpretacji zasady podziału władzy. Już w tym

miejscu  wolno  zastrzec,  że  dopiero  łączne   uwzględnienie  obu  tych  aspektów  pozwala  na

uchwycenie rzeczywistego znaczenia zasady dla poziomu konstytucyjnej ochrony w sferze prawa

karnego materialnego.

3 Podział władzy45, o którym mowa w art. 10 ust. 1 Konstytucji, oznacza, że każdej z trzech

43 B. Banaszak,  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 105-108,  P. Sarnecki (w:) L.
Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz. Komentarz do art. 10 , Tom V, Warszawa 2007 r., teza 2.

44 Tak już w orzecznictwie TK z lat 90. – por. m.in.: orzeczenie TK z 9 listopada 1993 r., sygn. K 11/93, wyrok TK z
dnia 27 marca 2013 r., sygn. akt: K 27/12, OTK ZU 3/A/2013, poz. 29, także P. Sarnecki (w:) L. Garlicki (red.),
Konstytucja…, op. cit., tez 3.

45 W literaturze istnieje kontrowersja co do nomenklatury właściwej dla  określenia omawianej tu zasady. Nie jest
jasne,  czy należy posługiwać się  terminem „podział  władz”,  czy „podział  władzy”,  A.  Pułło,  Podział  władzy.
Aktualne problemy w doktrynie, prawie i współczesnej dyskusji konstytucyjnej w Polsce, Przegląd Sejmowy 1993 r.,
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władz  powinny  przypadać  kompetencje  materialnie  odpowiadające  ich  istocie,  a jednocześnie

każda z nich powinna zachowywać pewne minimum wyłączności kompetencyjnej stanowiącej o

zachowaniu tej istoty46.  W przyjmowanym rozumieniu zasady trójpodziału zaznacza się również,

że podział nie może przybierać postaci „separacji"  i  nie  posiada charakteru absolutnego w tym

sensie,  że niekoniecznie  każda z trzech funkcji  jest  przydzielona w całości jednej tylko  grupie

organów lub też że dana grupa organów powołana jest  wyłącznie do sprawowania jednej tylko

funkcji47.  Twierdzi  się,  że  zasada  podziału  władzy  stanowi  pewnego  rodzaju  domniemanie,

pozwalające  rozstrzygać,  któremu  spośród  organów władzy państwowej  przysługiwać  powinna

kompetencja do wykonywania danego przejawu władzy państwowej. W tym ujęciu, zasada ta nie

przewiduje sztywnego  i  nie  podlegającego  modyfikacji  przyporządkowania  określonych funkcji

władczych poszczególnym częściom aparatu państwowego. Pozostawia pewien margines swobody

umożliwiający  przesuwanie  niektórych  funkcji  do  innych  pionów  władzy  państwowej.

Podkreślenia jednak wymaga, że proponowana w doktrynie prawa konstytucyjnego i znajdująca

akceptację w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego formuła domniemania wprowadza istotne

ograniczenie dla tego typu zabiegów. Nakazuje bowiem każdorazowo poszukiwać uzasadnienia dla

cesji  określonej  grupy  uprawnień  na  rzecz  innego  organu  władzy  państwowej.  Zgoda  na

wkroczenie organów należących do innego segmentu systemu władzy państwowej warunkowana

jest  zatem obowiązkiem wykazania,  że takie przekazanie kompetencji  jest  potrzebne, celowe a

jednocześnie nie narusza istoty podziału władzy.

4 Ten do pewnego stopnia względny charakter zasady podziału władzy nie jest do końca

symetryczny. W odniesieniu do styku władzy wykonawczej i ustawodawczej z istotą działalności

wykonywanej przez władzę sądowniczą nadaje się jej bowiem w poglądach doktryny nieco inny

wymiar.  Wskazuje  się,  że  ani  legislatywa,  ani  egzekutywa  nie  mogą  swym  oddziaływaniem

wpływać na wymierzanie sprawiedliwości przez sądy. Podnosi się, że w tej płaszczyźnie granica

jest  o  wiele  mniej  elastyczna.  Twierdzenie  to  znajduje  normatywną  podstawę  w  art.  173

Konstytucji RP, z którego wynika zasada odrębności i niezależności sądów i trybunałów „od innych

władz". Twierdzi się, że wspomniany wyżej przepis stanowi dodatkowe – obok art. 10 Konstytucji

RP – uzasadnienie  odrębności władzy sądowniczej,  nakazując w sposób bardziej rygorystyczny

przestrzegać  funkcjonalnych  odrębności  pomiędzy  tymi  segmentami  władzy  państwowej48.

nr 3, s. 19-20. W pracy przyjmuję – za sposobem redakcji art. 10 ust. 1 Konstytucji RP – sformułowanie: podział
władzy".

46   Orzeczenie TK z dnia 21 listopada 1994 r., sygn. akt: K 6/94, OTK, 1994, cz. II, poz. 39.
47 B. Banaszak,  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej... op. cit., s. 106, P. Sarnecki (w:) Konstytucja RP… op. cit.,

teza 12.
48  Ibidem.
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Również w orzecznictwie konstytucyjnym wskazywano, że w odniesieniu do władzy sądowniczej

wynikający z art.  10 Konstytucji RP nakaz „rozdzielenia” władz oznacza  zarazem „separację”,

gdyż „do istoty wymiaru sprawiedliwości należy, by sprawowany on był wyłącznie przez sądy, a

pozostałe władze nie mogły ingerować w te działania czy w nich uczestniczyć49. W późniejszym

orzecznictwie  podkreślano  jednak,  że wymóg  separacji,  o  której wyżej mowa dotyczy jedynie

„jądra  kompetencyjnego”,  polegającego  na  sprawowaniu  wymiaru  sprawiedliwości  w  celu

realizacji przysługującego każdemu prawa do sądu. Poglądy te prowadziły do wyodrębnienia takiej

sfery działania sądów, w obrębie której dokonywana przez władzę wykonawczą czy ustawodawczą

ingerencja, nie będzie powodować zarzutu naruszenia konstytucyjnej zasady niezależności sądów i

niezawisłości  sędziów50.  Przesunęły jednocześnie  ciężar  ewentualnych wątpliwości na  ustalenie

definicji pojęcia: „wymiar sprawiedliwości” oraz „prawo do sądu w sprawach karnych”.

5 W odniesieniu do użytego w art. 10 ust. 1 Konstytucji RP pojęcia „równowagi” podnosi

się,  że zasada podziału i  równowagi władz oznacza  także wzajemną  kontrolę  działań organów

państwa  w  granicach  ich  kompetencji  oraz  realną  zdolność  wzajemnego  „hamowania  i

powściągania  się”51.  Zwraca  uwagę,  że  konstytucyjny  termin  „równowaga”  jest  rozumiany  w

znaczeniu bliższym słowu: „równoważenie się”. Charakterystyczne dla tego ujęcia jest stanowisko

Trybunału zawarte w powołanym już wyżej wyroku z dnia 27 marca 2013 r., sygn. akt: K 27/1252,

w którym stwierdzono,  iż  formuła  „równoważenia się”  władz oznacza oddziaływanie władz na

siebie, wzajemne uzupełnianie swych funkcji przez organy i wyraża się zarówno we współpracy

władz ze sobą, jak i w ich wzajemnej kontroli, a także przejawia się w możliwościach prowadzenia

dialogu  między  nimi.  „Równoważenie  się”  władz,  które  zakłada  hamowanie się  władz,  nie

wyklucza wartości jaką stanowi „współdziałanie władz” (o którym stanowi wstęp do Konstytucji).

Zasada  równowagi  władz  wyklucza  dopuszczalność  występowania  między  nimi  układów

nadrzędności i  podporządkowania zasada podziału i równowagi władz oznacza także wzajemną

kontrolę działań organów państwa w granicach ich kompetencji oraz realną zdolność wzajemnego

hamowania i powściągania się53.

49 Orzeczenie TK z 21 listopada 1994 r., sygn. K 6/94, op. cit. Pogląd ten podtrzymano w wyroku z dnia 29 listopada
2005 r., sygn. akt: P 16/04, OTK ZU 10/A/2005, poz. 119 oraz z dnia 27 marca 2013 r., sygn. akt: K 27/12, OTK
ZU3/A/2013,  poz.  29.  Zwrócić należy uwagę,  że orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego nie było do końca
konsekwentne  wobec  przytoczonego  wyżej  pryncypialnego  stanowiska,  odmiennie  co  do  znaczenia  art.  173
Konstytucji  RP wypowiedział  się  Trybunał  w  wyroku  z  dnia  18  lutego  2004  r.,  sygn.  akt:  K  12/03,  OTK
ZU2/A/2004, poz. 8, por. również, P. Sarnecki (w:) Konstytucja RP…., op. cit., teza 12. 

50 Zob. wyrok TK z 15 stycznia 2009 r., sygn. K 45/07, OTK ZU 1/A/2007, poz. 3, również wyrok TK z dnia 27
marca 2013 r., sygn. akt: K 27/12, op. cit.

51 Wyrok TK z dnia 21 lutego 2001 r., sygn. akt: P 12/00, ZU 3/2001, poz. 47.
52 Wyrok TK z dnia 27 marca 2013 r., sygn. akt: K 27/12, op. cit.
53 Z powołaniem na pogląd P. Sarneckiego, Prawo konstytucyjne RP. red. P. Sarnecki, Warszawa 2005, s. 81.
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6 W literaturze  przedmiotu  oraz  orzecznictwie  sądowokonstytucyjnym wskazuje  się  na

następujące  przepisy  Konstytucji  jako  zawierające  regulacje  istotne  z  punktu  widzenia  zasady

podziału władzy, w tym także zasady podziały władzy w kontekście prawa karnego materialnego.

Stanowią  one  normatywne  źródła  omawianej  zasady  w  polskim  porządku  konstytucyjnym,

podstawę jej dogmatyczno-prawnej analizy i jednocześnie wzorce kontroli zgodności przepisów

niższej  rangi.  Po  pierwsze  podaje  się  art.  10  Konstytucji  RP,  który wysławia  zasadę  podziału

władzy, precyzując przedmiotowy (ust. 1) i podmiotowy (ust. 2) zakres tej zasady54. Wedle tego

pierwszego, ustój RP opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i

sądowniczej, zaś – to już aspekt podmiotowy -  poszczególne funkcje w ramach tak określonych

działów  władzy  państwowej  pełnią,  wymienione  w  art.  10  ust.  2  Konstytucji  RP  w  sposób

niewyczerpujący, grupy organów. Po drugie, rozważania nad zasadą podziału władzy w kontekście

prawa  karnego  prowadzi  się  na  niższym nieco  poziomie  ogólności,  wskazując  na  te  przepisy

Konstytucji,  które pozwalają wytyczyć granicę pomiędzy zakresami kompetencji poszczególnych

grup organów w obszarze prawa karnego. 

W tym ostatnim kontekście, w odniesieniu do władzy ustawodawczej, wskazuje się przede

wszystkim na art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz na – w pewnej mierze z nim zbieżny – art. 42 ust.1

Konstytucji. Z przepisów tych wywodzi się twierdzenie, zgodnie z którym ustrojodawca zastrzegł

do  wyłącznej  kompetencji  władzy  ustawodawczej  wprowadzanie  „ograniczeń  w  zakresie

korzystania  konstytucyjnych  wolności  i  praw”  (art.  31  ust.  3  Konstytucji  RP ).  Postacią  tych

ograniczeń  jest  ustalanie  warunków  pociągania  do  odpowiedzialności  karnej  (art.  42  ust.  1

Konstytucji RP ), przy czym w ustalaniu tych ostatnich granicę uprawnień władzy ustawodawczej

wyznaczają formalne55 i merytoryczne56 ograniczenia, wskazane w powołanym wyżej przepisie   

Wskazując  przepisy  doprecyzowujące  zakres  i  treść  władzy  sądowniczej,  w  literaturze

powołuje  się  przepis  art.  175   ust.  1  Konstytucji  oraz  użyte  tam przez  ustrojodawcę  pojęcie:

„sprawowania wymiaru sprawiedliwości”57. Istotnym punktem odniesienia dla ustalenia treści jądra

kompetencyjnego władzy sądowniczej jest również kategoria prawa do sądu z przyjmowanym na

gruncie art. 45 ust. 1 co najmniej czterolementowym jego ujęciem58. 

54 Nie chodzi tu o wspominaną wcześniej podmiotową i przedmiotową naturę praw i gwarancji wywodzonych z art.   
10 Konstytucji RP. 

55 Forma ustawy, nullum crimen sine lege z jej konkretyzacjami i rozwinięciami.
56 Np. wymóg „czynu” jako podstawy odpowiedzialności.
57 B.  Banaszak,  Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej  (...),  op.  cit.  s.  112,  E.  Łętowska,  Kara  za  zabójstwo

kwalifikowane. Perspektywa konstytucyjna. PiP 2006, nr 10, s. 5 i n. Co do sposobu rozumienia pojęcia, porównaj
poniższe uwagi.

58 Na prawo do sądu składają  się:  prawo dostępu  do sądu (do uruchomienia  procedury),  prawo do odpowiednio
ukształtowanej procedury (zgodnie  z wymogami sprawiedliwości  i jawności),  prawo do wyroku sądowego (do
uzyskania  wiążącego rozstrzygnięcia),  odpowiedniego kształtowania  ustroju  i  pozycji  organów rozpoznających

31



7 Spojrzenie  na  sposób  prowadzenia  przez  Trybunał  kontroli  zgodności  przepisów

ustawowych  z  regulacjami konstytucyjnymi  dotyczącymi zasady podziały władzy wskazuje  na

istnienie  dwuetapowego  mechanizmu  w tym zakresie.  Pierwszy  zakłada  spojrzenie  na  system

władzy państwowej w perspektywie statycznej, w tym sensie, że koncentruje się na poszukiwaniu

istoty kompetencji powierzonych przez ustrojodawcę poszczególnym segmentom władzy, a więc na

wskazaniu i zdefiniowaniu takich funkcji, które stanowią owo „jądro kompetencyjne” danej sfery

władzy państwowej. W przypadku stwierdzenia, że wskazana kompetencja nie przynależy do sfery

zastrzeżonej dla danego segmentu władzy państwowej,  aktualizuje się  potrzeba weryfikacji,  czy

odstępstwo  od zasady znajduje  uzasadnienie  w  innych  konstytucyjnie  doniosłych  wartościach.

Dodać  można,  że opisana  wyżej metodologia  prowadzenia  sporu  konstytucyjnego  dotyczącego

zasady  podziału  władzy,  znajduje  uzasadnienie  w  sposobie  sformułowania  art.  10  ust.  1

Konstytucji. Przepis ten wspomina bowiem najpierw o tym, że ustrój RP opiera się na „podziale”,

w  drugiej  zaś  kolejności  na  „równowadze”  władz,  przy  czym  przypisywane  w  literaturze

przedmiotu i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego temu ostatniemu pojęciu znaczenie bliższe

jest  kategorii  „równoważenia  się”  (co  jeszcze  wyraźniej  podkreśla  dynamiczny  charakter

analizowanych tu oddziaływań)59. 

3 Zasada podziału władzy a prawo karne

 1 W literaturze prawa karnego nie kwestionuje się znaczenia konstytucyjnej zasady podziału

władzy dla tej gałęzi prawa. Dostrzega się liczne i różnorodne płaszczyzny styku wynikających z

niej dyrektyw szczegółowych z zagadnieniami istotnymi dla tej gałęzi prawa. Elementy wspólne

dotyczą  zarówno  zagadnień  zupełnie  podstawowych,  takich  jak  doktrynalne  podstawy  zasady

suwerenności narodu, ich wpływ na miejsce jednostki w systemie prawa oraz na miejsce i funkcje

prawa karnego60,  jak i rozwiązań szczegółowych,  w tym zwłaszcza konstrukcji poszczególnych

instytucji  prawa  karnego  materialnego.  Zasada  podziału  władzy  oddziałuje  na  płaszczyźnie

spory. Widoczna jest również tendencja do materialnego rozumienia prawa do sądy, zgodnie z którym winno być
ono rozumiane jako możliwość prawnie skutecznej ochrony na drodze sądowej, por. B. Banaszak,  Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej (...), op. cit. s. 286, oraz wyrok TK z dnia 24 października 2007 r., sygn: SK 7/06, OTK
ZU 9/A/2007, poz. 108, wyrok TK z dnia 6 listopada 2012 r., sygn. K 21/11, OTK ZU nr 10/A/2012, poz. 119, wyrok
TK z dnia  21 lipca 2009 r., sygn. K 7/09, OTK ZU nr 7/A/2009, poz. 113, wyrok TK z dnia 2 października 2013 r.,
sygn. akt: SK 10/13 OTK ZU 7/A/2013, poz. 76.

59 Wyrok TK z dnia 24 października 2007 r., sygn: SK 7/06,  op. cit.,  wyrok TK z dnia 6  listopada 2012 r., sygn. K
21/11, op. cit.,  wyrok TK z dnia  24 października 2007 r., sygn. SK 7/06, op. cit., wyrok TK z dnia  21 lipca 2009 r.,
sygn. K 7/09, op. cit., wyrok TK z dnia 2 października 2013 r., sygn. akt: SK 10/13, op. cit.

60 A.  Zoll,  Konstytucyjne  standardy  prawa  karnego...,  op.  cit.,  s.  220,  tenże:   Znaczenie  konstytucyjnej  zasady
podziału władzy dla prawa karnego materialnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXVIII,
zeszyt 2-2006, s. 324.
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tworzenia  prawa  karnego  oraz  jego  stosowania.  W tym ostatnim przypadku  wyznacza  granice

działalności interpretacyjnej w procesie stosowania przepisów prawa karnego materialnego.

 2 Wskazuje  się  przede  wszystkim  na  problematykę  zależności  pomiędzy  zakresem

uprawnień  władzy ustawodawczej i sądowniczej61. Dostrzega się przy tym, że interakcja ta ma

charakter  dwukierunkowy.  Po  pierwsze,  dotyczy warunków i  zakresu   dopuszczalnej  delegacji

pewnych uprawnień przynależnych władzy ustawodawczej na rzecz władzy sądowniczej. Wektor

drugiej  grupy  wzajemnych  oddziaływań  skierowany  jest  natomiast  odwrotnie  i  odnosi  się  do

dopuszczalności przekazywania władzy ustawodawczej, czy też raczej swoistego „zawłaszczania”

przez  tę  cześć  władzy  państwowej,  pewnych  kompetencji  należących  do  istoty  wymiaru

sprawiedliwości. W pierwszym ze wspomnianych aspektów rozważa się przede wszystkim warunki

konstytucyjnej  dopuszczalności  przekazania  przez  ustawodawcę  władzy  sądowniczej  prawa  do

określania podstaw odpowiedzialności karnej.  Chodzi zatem po pierwsze o sposób formułowania

przez  ustawodawcę warunków karalności.  Im regulacja  ustawowa mniej precyzyjna,  im więcej

zawiera  sformułowań  ocennych,  klauzul  generalnych  czy  pojęć  wymagających  wypełnienia

aksjologicznego,  tym  wyraźniejsze  jest  przesunięcie  kompetencji   prawodawczej  na  organ

stosujący  prawo.  Prawidłowość  i  dopuszczalność  tej  delegacji  jest  następnie  warunkowana

statusem tych organów, która to okoliczność jest również przedmiotem oceny z punktu widzenia

art. 10 oraz przepisów konkretyzujących wyrażoną tam zasadę. 

W obrębie  tej  grupy zagadnień  znajduje  się  również  problematyka  granic  działalności

interpretacyjnej  organów  stosujących  prawo.  Zasada  podziału  władz  jest  bowiem  jednym  z

elementów wyznaczających granice sporu interpretacyjnego prowadzonego na gruncie przepisów

prawa  karnego.  To  bowiem  na  płaszczyźnie  zakazu  wkraczania  władzy  sądowniczej  w  sferę

zastrzeżoną  dla  ustawodawcy  analizowane  są  niektóre  rozstrzygnięcia  interpretacyjne

61 K. Buchała,  Konstytucja a podstawowe  zasady prawa  karnego materialnego  (w:)  Konstytucja i gwarancje  jej
przestrzegania.  Księga  Pamiątkowa  ku  czci  Profesor  Janiny  Zakrzewskiej, Warszawa  1996  r.,  s.  285  i  n.,  P.
Burzyński,  Ustawowe  określenie  sankcji  karnej,  2008 r.,  R.  Dębski,  Pozaustawowe  znamiona przestępstwa.  O
ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie,
Łódź 1995 r.  L. Gardocki, Typowe zakłócenia funkcji zasady nullum crimen sine lege, Studia Iuridica 1982, nr X, ,
P. Tuleja, W. Wróbel,  Konstytucyjne standardy prawa karnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego  (w:)
Problemy odpowiedzialności karnej. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994 r.,
W.  Wróbel,  Zmiana  normatywna  i  zasady  intertemporalne  w  prawie  karnym,  Kraków 2003  r.,  J.  Wyrembak,
Zasadnicza  wykładnia  znamion  przestępstw.  Pozycja  metody  językowej  oraz  rezultatów jej  użycia,  Warszawa
2009 r., A. Zoll, Konstytucyjne standardy prawa karnego …, op. cit., s. 220 i n., tenże: Pozaustawowe okoliczności
wyłączające odpowiedzialność karną w świetle konstytucyjnej zasady podziału władzy (w:) W kręgu teorii i praktyki
prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Lublin, 2005 r., tenże: A. Zoll, Znaczenie
konstytucyjnej  zasady  podziału  władzy  dla  prawa  karnego  materialnego,  Ruch  Prawniczy,  Ekonomiczny  i
Socjologiczny,  Rok  LXVIII,  zeszyt  2-2006,  s.  324,  tegoż,  Związanie  sędziego  ustawową  (w:)  Konstytucja  i
gwarancje jej przestrzegania. Księga Pamiątkowa ku czci Profesor Janiny Zakrzewskiej, Warszawa 1996 r., s. 241 i
n.
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podejmowane przez sądy w trakcie oceny odpowiedzialności karnej. Odwołanie do omawianej tu

zasady  jest  w tej płaszczyźnie  jednym z narzędzi limitowania  zakresu swobody wykładniczej

sądów i innych organów stosujących prawo. Tam, gdzie wynik decyzji interpretacyjnej w sposób

wyraźny  odbiega  nie  tylko  od  intencji  prawodawcy,  lecz  również  od  językowego  znaczenia

interpretowanego  zwrotu,  organ stosujący prawo  zawsze  narazi  się  na  zarzut  podejmowania  –

zastrzeżonej  co  do  zasady dla  legislatywy -  działalności  normodawczej.  Problem tej  relacji  w

obszarze  prawa  karnego  jawi  się  szczególnie  ostro  wobec  konstytucyjnego  statusu  zasady

wyłączności ustawy w zakresie regulacji podstaw odpowiedzialności karnej oraz wobec mającego

również wyraźną konstytucyjną podstawę zakazu analogii w wykładni przepisów prawa karnego.

Dostrzeganym w literaturze aspektem omawianego tu problemu jest  również zagadnienie

dopuszczalności  przekazania  władzy  sądowniczej  uprawnienia  do  poszerzania  bądź  tworzenia

nowych, nieprzewidzianych przez ustawodawcę wprost w przepisach ustawy podstaw uwolnienia

od  odpowiedzialności  karnej.  Szczególnie  duże  kontrowersje  wywołało  zagadnienie  otwartego

bądź zamkniętego charakteru katalogu okoliczności wyłączających winę oraz uprawnień sądów do

uwalniania  od  odpowiedzialności  w  przypadku  stwierdzenia  znikomego  stopnia  społecznej

szkodliwości przypisanego oskarżonemu czynu. W tej pierwszej kwestii wątpliwe było, czy sądy są

w sposób dostateczny konstytucyjnie  legitymowane   do  kreowania  innych  niż  wyraźnie  przez

ustawodawcę wymienione podstaw wyłączenia odpowiedzialności z tego właśnie względu62. Istota

drugiego  problemu  sprowadzała  się  do  konstytucyjnego  uzasadnienia  przekazania  organom

stosującym prawo  kompetencji  do  decydowania,  czy konkretny czyn,  z  uwagi  na  ustalany  in

concreto  stopień jego naganności, stanowi przestępstwo, pomimo niespornej realizacji ustawowo

określonych znamion63.

Innym  –  niezwykle  istotnym  dla  gwarancyjnej  funkcji  prawa  karnego  materialnego  -

aspektem wzajemnych relacji  pomiędzy władzą ustawodawczą a sądowniczą jest  problematyka

zakresu związania sądu przepisem ustawy. Kwestia ta pokrywa się z zagadnieniem bezpośredniego

stosowania Konstytucji przez sądy, w tym z problemem wykładni przepisów ustaw w zgodzie z

Konstytucją, z kontrowersją wokół możliwości pominięcia przez sąd w podstawie rozstrzygnięcia

obowiązującego, należycie opublikowanego przepisu ustawy z powodu jego niezgodności z normą

hierarchicznie  nadrzędną.  Zagadnienie  to  łączy  w sobie  niezwykle  różnorodne  wątki,  których

enumeracja  nie  jest  w  tym miejscu  możliwa,  ani  nawet  celowa.  Podkreślić  jednak  trzeba,  że

pomimo prowadzonej od dawna w orzecznictwie sądów najwyższych instancji oraz w nauce prawa
62 A. Zoll,  „Pozaustawowe" okoliczności  ...,  op.  cit. oraz  podana tam literatura,tenże:  tegoż,  Związanie  sędziego

ustawową (w:) Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania (…), op. cit., J. Lachowski (w:) A. Marek (red.), System
Prawa Karnego. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, tom 3, Warszawa 2013, s. 661-662, Nb 494-
495. 

63 Por. A. Zoll, Konstytucyjne aspekty..., op. cit. oraz podana tam argumentacja i odesłanie do literatury przedmiotu.
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ożywionej dyskusji nadal budzi poważne wątpliwości64. 

Wspomniany na wstępie odwrotny kierunek omawianych tu oddziaływań, a więc problem

wkroczenia  władzy  ustawodawczej  w  sferę  przynależną  judykaturze  uwidacznia  się  w

szczególności w granicach dopuszczalnego  ograniczania  swobody sądów w podejmowanych w

konkretnych sprawach rozstrzygnięciach. Chodzi o to, jak dalece, z punktu widzenia reguł i zasad

konstytucyjnych, treść decyzji sądu podejmowanej na poszczególnych etapach procesu karnego w

konkretnej sprawie, może być determinowana samą już treścią aktu ustawodawczego. Stanowiące

kompetencyjne  jądro  władzy  sądowniczej  pojęcie  „wymiaru  sprawiedliwości”  zakłada  pewne

minimum uznaniowości decyzji sędziowskich.  W doktrynie prawa karnego dostrzega się potrzebę

poczynienia pewnych ustaleń definicyjnych, co do sposobu rozumienia „wymiaru sprawiedliwości”

oraz określenia  warunków i granic  dopuszczalnej ingerencji władzy ustawodawczej w tę sferę.

Problematyka ta jest  sygnalizowana głównie  w kontekście  konstytucyjnych podstaw przyjętego

przez polskiego ustawodawcę karnego modelu systemu sankcji (sankcji względnie oznaczonych),

choć zauważa  się,  że omawiane zagadnienie  rysuje  się  w  kontekście  konstytucyjnym znacznie

szerzej.  Obejmuje bowiem całokształt  problemów związanych ze sposobem kształtowania przez

ustawodawcę przesłanek stosowania poszczególnych instytucji prawa karnego materialnego65.  

Do pewnego stopnia odrębnym zagadnieniem w ramach problemu wzajemnego stosunku

władzy ustawodawczej i  sądowniczej w sferze prawa karnego materialnego  jest  relacja  władzy

ustawodawczej do (pozycji ustrojowej) Trybunału Konstytucyjnego. Źródłem tej odrębności jest

ustrojowe  wyodrębnienie  trybunałów  jako  osobnej  części  władzy  sądowniczej.  Wyżej  już

wskazano, że  zasada podziału władz tworzy najbardziej pierwotne ramy działalności orzeczniczej
64 Z.  Czeszejko-Sochacki,  Orzeczenia  Trybunału  Konstytucyjnego  ….,  op.  cit.;  L.  Garlicki,  Uwagi  do  art.  190

Konstytucji,  [w:]  Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Komentarz,  red.  L.  Garlicki,  Warszawa  2007,  L.K.
Paprzycki,  Recenzja  pracy  R.  Hausera,  J.  Trzcińskiego,  Prawotwórcze  znaczenie  orzeczeń  Trybunału
Konstytucyjnego,  w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Lexis Nexis 2008, Palestra 5-6/2009 oraz
późniejsza wypowiedź: Głos w dyskusji w: Księga XXV- lecia Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadań
Trybunału Konstytucyjnego   - założenia i  ich praktyczna realizacja, K.  Budziło, Warszawa 2010 r.,  P.  Tuleja,
Bezpośrednie  stosowanie  Konstytucji  RP  (...),  op.  cit.,  A.  Zoll, Skuteczność  orzeczeń  polskiego  Trybunału
Konstytucyjnego, [w:] Ius et Lex. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, (red.) A. Dębiński, A.
Grześkowiak, K. Wiak, Lublin 2002; A. Mączyński, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Księga XX-lecia
orzecznictwa  Trybunału  Konstytucyjnego,  (red.)  M.  Zubik,  Warszawa  2006;  A.  Zoll,  Skuteczność  orzeczeń
polskiego Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2010 r., s. 61-
62, uchwała Składu Siedmiu Sędziów SN z dnia 17 grudnia 2009 .r, sygn. akt: III PZP 2/09 oraz liczne glosy dot.
tego orzeczenia, uchwała SN z dnia 27 marca 2014 r., sygn. akt: I KZP 30/13 (www.sn.pl).

65 J. Kulesza, Niektóre problemy stosowania sankcji bezwzględnie oznaczonej, Prok. i Pr., 2007, nr 11, s. 68 i n., tenże:
Negatywna  prewencja  generalna,  Państwo  i  Prawo  2011,  nr  1,  s.  34  i  n., E.  Łętowska,  Kara  za  zabójstwo
kwalifikowane.  Perspektywa  konstytucyjna.  Państwo  i  prawo  2006,  nr  10,  s.  5  i  n.,  A.  Sakowicz,  Sankcja
bezwzględnie oznaczona (uwagi krytyczne na tle art. 148 § 2  k.k.), Państwo i Prawo 2006, nr 5, s. 18 i n., R. A.
Stefański, Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary zawieszonej warunkowo, „Probacja” nr 2/2010, s. 27., A. Zoll,
Znaczenie konstytucyjnej zasady podziału władzy ..., op. cit., s. 324.
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sądu  konstytucyjnego.  Nie  może  budzić  wątpliwości,  że  z  punktu  widzenia  poziomu

konstytucyjnego  standardu  prawa  karnego  istotne  jest  również  to,  w  jakim dokładnie  zakresie

Trybunał  Konstytucyjny  posiada  legitymację  i  kompetencje  do  kontroli  działań  i  zaniechań

ustawodawczych  w  prowadzonej  polityce  karnej  oraz  w  sferze  podejmowanych  decyzji

kryminalizacyjnych.  Niezwykłą  doniosłością odznacza  się  również sposób rozgraniczania  przez

polski sąd konstytucyjny własnych uprawnień do kontroli konstytucyjności aktów normatywnych

od oczekiwanych przezeń postaw sądów (powszechnych, administracyjnych, Sądu Najwyższego i

Naczelnego Sądu Administracyjnego) w kwestii samodzielnego stosowania i wykładni Konstytucji,

tudzież stosowania i wykładni ustaw w zgodzie z Konstytucją. 

3 W doktrynie prawa karnego materialnego dostrzega się również problem przenikania się

kompetencji  władzy  ustawodawczej  i  wykonawczej.  Docenia  się  znaczenie  sposobu

ukształtowania tej relacji dla poziomu efektywności konstytucyjnych gwarancji,  jakie w obrębie

prawa  karnego  wyznacza  Konstytucja.  Podstawowym zagadnieniem omawianym w ramach  tej

grupy zagadnień jest dopuszczalność przekazania władzy wykonawczej - choćby tylko w pewnym

zakresie - uprawnień do określania elementów wyznaczających zakres odpowiedzialności karnej66.

Główną  zatem  perspektywą  prowadzonej  w  literaturze  analizy  styku  obu  wskazanych  wyżej

segmentów władzy państwowej jest  zasada  nullum crimen sine lege  widziana  w tym aspekcie,

który  dotyczy  dopuszczalności  i  granic  delegacji  uprawnień  do  określania  podstaw

odpowiedzialności karnej na rzecz organów egzekutywy. 

4 Najmniej uwagi –  jak się wydaje ze szkodą dla poziomu konstytucyjnych gwarancji w

sferze  prawa  karnego  materialnego  –  przypisuje  się  możliwym  przesunięciom  pewnych

kompetencji pomiędzy sferami władzy wykonawczej i sądowniczej. Ogólnosystemowe spojrzenie

na wykonywanie tej części władzy państwowej,  którą tradycyjnie określa się  jako  ius puniendi,

pozwala bowiem – przy odpowiednio ukształtowanych założeniach definicyjnych – dostrzec,  że

poszczególne  elementy  tej  zupełnie  pierwotnej  kompetencji  państwa  są  dzielone  pomiędzy

poszczególne  struktury władzy.  Nie  cały zatem zakres władczych uprawnień państwa w sferze

prawa karania  jest  powierzany władzy sądowniczej.  W tej  perspektywie  odrębnym problemem

konstytucyjnym staje się to, czy, a jeśli tak, to w jakich sytuacjach i na jakich dokładnie warunkach

możliwe jest przekazywanie organom władzy wykonawczej uprawnień do nakładania dolegliwości

66 P. Burzyński, Ustawowe określenie sankcji karnej 9...), op. cit., R. Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa
(...),  op.  cit.,  A.  Zoll,  Znaczenie  konstytucyjnej  zasady  podziału  władzy  (...),  op.  cit.,  K.  Wojtyczek,  Zasada
wyłączności ustawy w sferze prawa represyjnego na gruncie Konstytucji RP, CZPKiNP 1991, Nr 1, W.  Wróbel,
Zmiana normatywna ... (op. cit.), s. 106-183.
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na  adresatów norm prawnych  za  naruszenie  określonych  norm prawnych.  Kompetencja  ta  jest

bowiem co do zasady uznawana za element władzy sądowniczej. Uzasadnienie konstytucyjności

powierzenia  pewnych  kompetencji  w  tym względzie  organom należącym  do  systemu  władzy

wykonawczej  wymaga  poczynienia  szeregu  –  niejednokrotnie  metodologicznie  i  perswazyjnie

wątpliwych - założeń co do sposobu rozumienia pojęcia „wymiar sprawiedliwości”, „prawo karne”,

„odpowiedzialność  karna”.  Jednocześnie,  sposób  rozstrzygnięcia  powyższych  zagadnień  ma

niebagatelny wpływ na poziom gwarancyjności systemu prawa karnego (niezależnie od tego, jak

pojęcie  to  będzie  się  ostatecznie  definiować).  Nawet  bowiem najwyższy standard ochrony nie

spełni swych funkcji, jeśli już na płaszczyźnie konstytucyjnej nie wypracuje się takich kryteriów,

które uniemożliwią  ustawodawcy dowolną i arbitralną modyfikację  reżimu  odpowiedzialności i

tym samym uniknięcie wiążących go ograniczeń. Zagadnienie to jest w literaturze rozważane w

zasadzie  jedynie  z  punktu  widzenia  pewnej  odrębności  reżimu  odpowiedzialności

karnoadminsitracyjnej. Autorzy zajmujący się zagadnieniami prawa karnego w ścisłym tego słowa

znaczeniu problematyki tej  w zasadzie obecnie nie podejmują.

5 Powyższe  rozważania  pozwalają  uznać  za  wykazaną  tezę,  iż  konstytucyjna  zasada

podziału  władzy na wielu różnych płaszczyznach oddziałuje na sposób kształtowania rozwiązań

normatywnych na gruncie prawa karnego materialnego. Z punktu widzenia konstrukcji niniejszej

pracy ma to przede wszystkim to znaczenie, że w pełni uzasadnia poddanie orzecznictwa Trybunału

Konstytucyjnego analizie  z punktu widzenia wywodzonych przez Trybunał z tej właśnie zasady

konsekwencji dla prawa karnego. Po drugie jednak, z racji rozległości i ilości nakreślonych wyżej

punktów stycznych z prawem karnym, wymaga podjęcia odpowiednich zabiegów konstrukcyjnych,

tak,  by z jednej strony uniknąć powielania rozważań,  z  drugiej zaś,  by nie zaburzyć struktury

prowadzonego  wywodu.  W  świetle  tego  co  powiedziano  dotychczas,  nie  budzi  bowiem

wątpliwości, że zasada podziału władzy mogłaby skupić rozważania dotyczące niemal wszystkich

istotnych  z  konstytucyjnego  punktu  widzenia  aspektów  prawa  karnego.  Z  całą  pewnością

pozwoliłaby objąć  również  i  takie  kwestie,  które w niniejszej pracy zdecydowano  się  omówić

odrębnie.

W  ramach  niniejszego  rozdziału  omówione  zostaną  wypowiedzi  Trybunału  dotyczące

sposobu rozumienia pojęcia „wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych”, poglądy Trybunału na

temat granic związania sądów w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości przepisem  ustawy oraz

stanowisko  polskiego  sądu  konstytucyjnego  co  do  prób  ingerowania  przez  ustawodawcę  w

konkretne, niezakończone jeszcze  postępowania w przedmiocie odpowiedzialności karnej. 

Odrębnie, w ramach innych rozdziałów, omówiona natomiast zostanie problematyka zasady
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nullum  crimen  sine  lege,  tak  w  kontekście  wiążącej  się  z  nią  delegacji  uprawnień  władzy

ustawodawczej  na  sądowniczą,  jak  i  przesunięcia  uprawnień  władzy  ustawodawczej  na

wykonawczą.  Osobno,  w  ramach  rozdziału  dotyczącego  pojęcia  „odpowiedzialność  karna”,

omówiona zostanie problematyka delegowania na organy władzy wykonawczej części kompetencji

przynależnych władzy sądowniczej. Przedmiotem odrębnych uwag będzie również sygnalizowany

wyżej problem granic  kontroli ustawodawcy przez polski sąd konstytucyjny,  a  to w kontekście

prezentowanych  w  orzecznictwie  Trybunału  oczekiwań,  co  do  obowiązków  sądów  do

bezpośredniego stosowania Konstytucji.

Taki podział omawianej materii pozwoli zachować uporządkowaną strukturę wywodu, bez

szkody dla  zupełności analizy znaczenia  art.  10 Konstytucji  RP dla konstytucyjnego  standardu

prawa  karnego  materialnego.  Zapobiegnie  jednocześnie  narażaniu  się  na  zarzut  jednostronnej

analizy tych wyżej wymienionych zasad, które prócz związków z zasadą podziału władzy wykazują

wyraźne odrębności i szersze uwarunkowania.

4 Zasada „sądowego wymiaru sprawiedliwości” w sprawach karnych w orzecznictwie

Trybunału Konstytucyjnego

1 Problem wzajemnego przenikania się  kompetencji władzy ustawodawczej  i sądowniczej

w sferze  prawa karnego  rozważany jest  w orzecznictwie  Trybunału  w dwóch kontekstach.  Po

pierwsze, odnosi się do takiego sposobu formułowania przez ustawodawcę warunków karalności,

przesłanek  stosowania  określonych  instytucji  prawa  karnego  materialnego  oraz  przesłanek

orzekania  konsekwencji  prawnokarnych  wobec  sprawców  czynów  zabronionych,  który  albo

znacząco zawęża albo  wręcz wyklucza jakąkolwiek decyzyjność i uznaniowość  w działalności

organów  stosujących  prawo.  Po  drugie,  dotyczy  konstytucyjnej  oceny  prób  ingerencji  przez

ustawodawcę  w  rozstrzygnięcia  prowadzonych,  już  mniej  lub  bardziej  skonkretyzowanych,

postępowań w przedmiocie oceny odpowiedzialności karnej. Różnica polega tu przede wszystkim

na tym,  że w tej pierwszej grupie przypadków zamierzeniem ustawodawcy jest  zawężenie ram

działalności orzeczniczej sądów ze skutkiem jedynie na przyszłość.  W drugiej kategorii intencją

ustawodawcy  jest  wywarcie  wpływu  na  rozstrzygnięcie  w  toczącym  się  już  konkretnym

postępowaniu, najczęściej wobec braku akceptacji dla spodziewanej decyzji sądu. 

2 U  podstaw  wątpliwości  pojawiających  się  w  pierwszej  kategorii  przypadków  leży

założenie,  zgodnie  z  którym z  zasady  podziału  władzy oraz  z  przepisów ją  konkretyzujących

wynika, że w pewnej sferze swej działalności sądy winny dysponować odpowiednim marginesem
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uznania i swobody. Wysiłek zmierza tu zatem po pierwsze do identyfikacji tych funkcji i  zadań

sądów, które mieszczą się w jądrze kompetencyjnym judykatury. Niezależnie od tego próbuje się

wskazać na czynniki, w oparciu o które możliwe byłoby miarkowanie owego kwantum dowolności,

z którego korzystać miałyby sądy w poszczególnych kategoriach spraw.

3  Punktem  odniesienia  dla  wszystkich  ustaleń  dotyczących  warunków  i  granic

konstytucyjnie  dopuszczalnej  ingerencji  władzy  ustawodawczej  lub  wykonawczej  w  sferę

zastrzeżoną  dla  sądownictwa  jest  pojęcie  „sądowego  wymiaru  sprawiedliwości”.  Kategoria  ta

wyznacza  tę  płaszczyznę,  na  której  wzajemne  oddziaływania  pozostałych  władz  na  władzę

sądowniczą podlegają najściślejszym ograniczeniom (art. 10 Konstytucji RP w zw. z art. 173 oraz

art.  175  ust.  1  Konstytucji  RP).  W  tym ujęciu  „zasada  sądowego  wymiaru  sprawiedliwości”

analizowana jest przede wszystkim jako zasada ustrojowa. Służy przede wszystkim odgraniczeniu

uprawnień  władzy ustawodawczej  od tej  sfery,  która  z  woli  ustrojodawcy zastrzeżona jest  dla

kompetencji judykatury. 

W odniesieniu do tego właśnie organizacyjno-ustrojowego wątku analizy zasady sądowego

wymiaru  sprawiedliwości  w  sprawach  karnych,  przesądzono  w  orzecznictwie,  że  nie  narusza

zasady podziały władzy ani zasady sądowego wymiaru sprawiedliwości, kompetencja Prezydenta

do powoływania sędziów67. Nie jest  z nimi również sprzeczny nadzór administracyjny Ministra

Sprawiedliwości  nad  sądami  powszechnymi,  pod  warunkiem,  że  nie  dotyczy  czynności

bezpośrednio związanych z zarządzaniem procesem orzekania, tj. tokiem postępowania sądowego

w konkretnej sprawie68.  Nie narusza wspomnianych zasad fakt, że to akty parlamentu stanowią

podstawę i granice działalności orzeczniczej sądów69. Nie stoi w sprzeczności z zasadą sądowego

wymiaru  sprawiedliwości  udział  ławników  w  składzie  sądu  orzekającego  w  przedmiocie

odpowiedzialności karnej, nawet wtedy, gdy są oni wybierani przez organy władzy wykonawczej,

pod warunkiem jednak, że element niefachowy nie wyczerpuje składu sądu, a władza sądownicza

zachowa możliwość odwołania ławników ze składu bądź zainicjowania procedury ich odwołania70.

Nie  jest  elementem  wymiaru  sprawiedliwości  całokształt  instytucji  dotyczących  organizacji

procesu sądowego, w tym zwłaszcza rzutujących na sprawność postępowania71.  W tym zakresie

możliwe  jest  ustanawianie  instrumentów nadzorczych  i  to  nawet  pozostających  w  dyspozycji

organów władzy wykonawczej. Nie narusza zasady sądowego wymiaru sprawiedliwości w ujęciu

67 Wyrok TK z dnia 5 czerwca 2012 r., sygn. K 18/09, OTK ZU6/A/2012, poz. 63.
68 Wyrok TK z dnia 15 styczni 2009 r., sygn.: K 45/07, OTK ZU 1/A/2009, poz. 3, wyrok TK z dnia 7 listopad 2013 r.,

sygn.: K 31/12, OTK ZU8/A/2013, poz. 121 oraz podane tam wcześniejsze orzecznictwo.
69 Wyrok TK z dnia 19 lipca 2005 r., sygn.: P 28/04, OTK ZU 7/A/2005, poz. 81.
70 Wyrok TK z dnia 19 listopada 2005 r., sygn.: P 16/04, OTK ZU 10/A/2005, poz. 119.
71 Wyrok TK z dnia 15 styczni 2009 r., sygn.: K 45/07, op. cit.
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przedmiotowym stanowiący od niej wyjątek, przypadek kognicji Trybunału Stanu w zakresie oceny

odpowiedzialności  karnej  Prezydenta  RP oraz  –  w  ograniczonym zakresie  –  członków  Rady

Ministrów72.

4 Donioślejsze  znaczenie  ma  jednak  poszukiwanie  kryteriów  wyodrębnienia  tej  sfery

działalności sądów, w której korzystać one mają ze wspomnianego marginesu uznania i swobody.

W  literaturze  przedmiotu  od  dawna  podejmowano  różnorodne  próby  zdefiniowania  pojęcia

„wymiar  sprawiedliwości”73.  Rozważane były zarówno  ujęcia podmiotowe, przedmiotowe,  jak i

funkcjonalne. Formułowano również definicje mieszane. W tym miejscu szczególne znaczenie ma

dostrzeżenie,  że  istotnym  elementem wszystkich  wspomnianych  podejść  były  próby  ustalenia

zakresu zastosowania reguł i zasad konstytucyjnych, które wyprowadzano z wykładni art. 173 oraz

175  ust.  1  Konstytucji  RP.  Chodziło  o  ustalenie,  czy we  wszystkich,  a  jeśli  nie,  to  w  jakich

dokładnie  typach  przekazanych  sądom spraw  należało  wymagać  dochowania  tych  wszystkich

standardów, które Konstytucja wiąże z „wymierzaniem sprawiedliwości”. Z powyższego wyraźnie

wynika,  że elementów krytycznych z punktu widzenia ustalenia znaczenia  omawianej kategorii

konstytucyjnej  należało  poszukiwać  na  zewnątrz,  to  znaczy  poza  zakresem  znaczeniowym

wysławiającego ją przepisu art. 175 ust. 1 Konstytucji RP. 

W  tych  właśnie  kategoriach  postrzegać  należy  podjętą  w  orzecznictwie  Trybunału

Konstytucyjnego próbę powiązania definicji pojęcia „sądowy wymiar sprawiedliwości” z „prawem

do sądu” z  art.  45 ust.  1  Konstytucji  RP oraz podstawową w obrębie  tego  przepisu kategorią

„sprawy”.  Prócz  tego,  że  zabieg  ten  miał  na  celu  uzgodnienie  standardu  konstytucyjnego,

wynikającego  z obu wskazanych wyżej i  odczytanych łącznie  przepisów Konstytucji,  zmierzał

właśnie do precyzyjnego wskazania, które z przejawów działalności sądów objęte są szczególnym

pułapem konstytucyjnych wymagań.  

Omawiany zabieg miał jednak jeszcze i  to  znaczenie,  że w sposób ścisły wiązał zasadę

wymiaru sprawiedliwości z prawem o charakterze podmiotowym (prawem do sądu – art. 45 ust. 1

Konstytucji  RP).  Dzięki  temu  konkretyzacji  ulegał  gwarancyjny  sens  ustrojowych  przepisów

konstytucyjnych precyzujących status i funkcje władzy sądowniczej.

72 Wyrok TK z dnia 21 lutego 2001 r., sygn.: P 12/00, op. cit.
73 L. Garlicki,  Prawo do sądu (w:) R. Wieruszewski, Prawa człowieka. Model prawny. 1991,  P. Hofmański, Prawo

do sądu w sprawach karnych jako gwarancja ochrony praw człowieka (w:)  L.  Wiśniewski  (red.) Podstawowe
prawa  jednostki  i  ich  sądowa  ochrona,  Warszawa  1997.,  K.M.  Pospieszalski,  O  znaczeniu  terminu  "wymiar
sprawiedliwości"  (w:)  Księga  pamiątkowa  ku  czci  Konstantego  Grzybowskiego,  Kraków  1971,  J.  Skupiński,
Gwarancje prawidłowości orzekania na tle sporu o pojęcie wymiaru sprawiedliwości,  PiP 1972, z 8-9, A. Zieliński,
Instytucja sądu w państwie prawnym – model konstytucyjny (w:) A.J. Szwarc (red.), Rozważania o prawie karnym.
Księga pamiątkowa  z  okazji  siedemdziesięciolecia urodzin profesora  Aleksandra Ratajczaka,  Poznań 1999,  M.
Zubik, Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w świetle Konstytucji o orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego,
PS 2005, Nr 3.
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5  Powyższe zależności znajdują odzwierciedlenie w orzecznictwie sądu konstytucyjnego.

Określając wzajemny stosunek „prawa do sądu” oraz zasady „sądowego wymiaru sprawiedliwości”

Trybunał stwierdził po pierwsze, że sprawowanie wymiaru sprawiedliwości służy realizacji prawa

do  sądu74.  Konstatację  tę  należy  rozumieć  w  ten  sposób,  że  zasada  sądowego  wymiaru

sprawiedliwości  stwarza  instytucjonalną  gwarancję,  warunkującą  możliwość  realizacji

podmiotowego prawa do sądu. Wyraźnie rysuje się tu zatem instrumentalne powiązanie obu zasad,

w  którym  dochowanie  dyrektyw  szczegółowych,  wynikających  z  zasady  sądowego  wymiaru

sprawiedliwości,  warunkuje możliwość dochowania standardu konstytucyjnego wyznaczanego na

gruncie prawa do sądu. Jeśli dany typ sporu jest objęty gwarancjami wynikającymi z art. 45 ust.  1

Konstytucji RP, regulacja ustawowa kształtująca sposób i warunki jego prowadzenia musi również

realizować minimum wskazane w art. 175 ust. 1 Konstytucji RP. Związek ten jest  widoczny w

przyjmowanej  w  orzecznictwie  konstrukcji  prawa  do  sądu,  która  zawiera  również  –  prócz

elementów proceduralnych, formalnych - pewien element  merytoryczny, określany zbiorczo jako

wymóg odpowiedniego ukształtowania procedury i zasad odpowiedzialności.

 Dostrzec jednocześnie można w orzecznictwie Trybunału pewne wahanie co do ustalenia

wzajemnych  relacji  prawa  do  sądu  oraz  sądowego  wymiaru  sprawiedliwości.  Widoczna  jest

niepewność co do tego, czy to prawo do sądu wyznacza granice wymiaru sprawiedliwości, czy na

odwrót.  Jak  to  już  wyżej  po  części  wskazano,  Trybunał  traktował  to  pierwsze  jako  jeden  ze

sposobów konkretyzacji tych funkcji, które mieszczą się w kategorii wymiaru sprawiedliwości. W

tym właśnie sensie w sprawie SK 9/10 Trybunał uznał, że sąd karny, który zarządza wykonanie

kary  pozbawienia  wolności  dotychczas  warunkowo  zawieszonej,  „sprawuje  wymiar

sprawiedliwości (albowiem – dop. P.C.) orzeka w odrębnej sprawie (podkr. - P.C.) o pozbawieniu

jednej z najbardziej podstawowych wolności – wolności osobistej”. O tym, że dana czynność sądu

należy do wymiaru sprawiedliwości oraz że znajdują do niej tym samym zastosowanie wszystkie

wymogi wiązane przez Konstytucję z tym pojęciem przesądziło zatem w sprawie K 9/10 ustalenie,

że sąd orzeka w „sprawie” w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji. 

Relacja obu pojęć była  jednak również jednak prezentowana w orzecznictwie Trybunału

zgoła  odmiennie75.  Charakterystyczne  dla  tego  ujęcia  jest  stwierdzenie,  zgodnie  z  którym:

„podstawowe znaczenie dla określenia zakresu i pojemności prawa do sądu ma pojęcie „sprawy”,

której rozpatrzenia przez sąd może żądać uprawniony podmiot.  Pojęcie to nie jest definiowane w

74 Wyrok TK z dnia 19 lipca 2005 r., sygn.: P 28/04, op. cit., wyrok TK z dnia 15 stycznia 2009 r., sygn.: K 45/07, op. 
cit.

75 Wyrok TK z dnia 9 maja 2000 r., sygn.: K 21/99, OTK ZU 4/2000, poz. 109, wyrok TK z dnia 18 maja 2004 r.,
sygn.:  SK 38/03, OTK ZU 5/A/2004, poz. 45.
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przepisach konstytucyjnych,  ani  też  nie  spotyka  się  z  jednoznacznym ujęciem w doktrynie  i  w

orzecznictwie.  Nie ulega wszak  wątpliwości,  że  przedmiotowy  zakres  prawa do sądu  musi  być

określany  poprzez  odniesienie  do podstawowej  funkcji  sądów stanowiącej  według  postanowień

Konstytucji  ich  wyłączną  kompetencję,  którą  jest,  stosownie  do  art.  175  ust.  1  Konstytucji,

sprawowanie wymiaru sprawiedliwości”76. W tym ujęciu narzędziem do ustalenia czy konkretna

kompetencja  sądu  wchodzi  w  zakres  prawa  do  sądu  jest  zasada  sądowego  wymiaru

sprawiedliwości.  Wskazać  trzeba,  że  pogląd   wyrażony  w  sprawie  SK  38/03  oparty  był  na

prezentowanej w literaturze przedmiotu funkcjonalnej definicji „wymiaru sprawiedliwości”, która

zawiera  w  sobie  to,  co  obecnie  rozumie  się  pod  pojęciem „sprawy”77.  Wydaje  się,  że  zasada

sądowego wymiaru sprawiedliwości posiada obecnie szersze znaczenie gwarancyjne. Inkorporuje

bowiem określone  warunki  (margines  swobody,  niezawisłość  sędziowską),  które  muszą  zostać

zapewnione  sądom orzekającym  w  sprawach  wchodzących  w  zakres  prawa  do  sądu.  Z  tych

względów należy aprobować pierwsze z zaprezentowanych wyżej ujęć. 

6 „Wymiarem sprawiedliwości” w sprawach karnych jest  z pewnością ocena zasadności

pociągnięcia  do  odpowiedzialności  karnej78.  Chodzi  więc  o  decyzję  sądu  w  przedmiocie

przypisania winy w znaczeniu procesowym,  to jest  o rozstrzygnięcie w przedmiocie zasadności

przypisania  konkretnej  osobie  popełnienia  konkretnego  czynu,  realizującego  znamiona  czynu

zabronionego  oraz  spełnienia  pozostałych  warunków  karalności,  w  tym  winy  w  znaczeniu

materialnoprawnym.  Na  taki  wniosek  pozwala  zestawienie  istoty  orzekania  w  przedmiocie

odpowiedzialności karnej z  przyjmowaną w orzecznictwie Trybunału definicją  „sprawy”. Skoro

bowiem definiuje się ją  jako „ostateczne rozstrzyganie o prawach i obowiązkach jednostki79”, to

ustalenie,  że  konkretna  osoba  popełniła  przestępstwo,  a  następnie  władcze  rozstrzygnięcie  o

wynikających  dla  takiej  osoby  z  tego  tytułu  obowiązkach,  niewątpliwie  należy  do  sfery

„wymierzania  sprawiedliwości”.  Tak  też  w  sposób  jednoznaczny  przyjmuje  orzecznictwo

Trybunału,  wskazując,  że  „rozstrzyganie  o  zasadności  zarzutu  w  postępowaniu  karnym  jest

sprawowaniem funkcji wymiaru sprawiedliwości”80.

76 Wyrok TK z dnia 18 maja 2004 r., sygn.:  SK 38/03, op. cit, wyrok TK z dnia 3 lipca 2008r., sygn.: K 38/07, OTK 
ZU 6/A/2008, poz. 102, wyrok TK z dnia 13 lipca 2009 r., sygn. akt: SK 46/08, OTK ZU7/A/2009, poz. 109.

77 Por.  przytoczony  w  uzasadnieniu  wyroku  Trybunału  pogląd  S.  Włodyki,  Ustrój  organów ochrony  prawnej,
Warszawa 1968 r.

78 Do pewnego stopnia definicja ta obciążona jest błędem „ignotum per ignotum”. Wadliwość tę usuwa przyjęcie do
pewnego stopnia projektującej definicji odpowiedzialności karnej w sposób przyjęty na potrzeby niniejszej pracy.

79 Wyrok TK z dnia 19 lipca 2005 r., sygn.: P 28/04, op. cit., wyrok TK z dnia 15 stycznia 2009 r., sygn.: K 45/07, op. 
cit.

80 Wyrok TK z dnia 12 maja 2003 r., sygn.: SK 38/02 OTK ZU5/A/2003, poz. 38.
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Konsekwencją  przyjęcia,  że  decyzja  w  przedmiocie  pociągnięcia  do  odpowiedzialności

karnej jest  elementem wymiaru sprawiedliwości,  jest  stwierdzenie,  że zakresem tego ostatniego

pojęcia objęta jest  również możliwość swobodnego ustalania przez sąd faktów koniecznych dla

wydania  rozstrzygnięcia81.  Sąd  musi  mieć  zatem  możliwość  poczynienia  wszystkich  ustaleń

niezbędnych do stwierdzenia wszystkich warunków odpowiedzialności karnej konkretnej osoby.

Problem  ten  analizowany  był  w  orzecznictwie  w  kontekście  dostępu  sądu  do  informacji

stanowiących tajemnicę państwową. Dostrzeżono, że stanowiąca wartość konstytucyjną ochrona

tajemnicy  państwowej  może  w pewnych  sytuacjach  pozostawać  w konflikcie  z  koniecznością

prawidłowego  realizowania  wymiaru  sprawiedliwości.  Orzekający  w  przedmiocie

odpowiedzialności karnej sąd winien mieć możliwość dostępu do wszystkich tych informacji, które

są niezbędne dla wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności oskarżenia, w tym podnoszonych

przez  oskarżonego  faktów  wskazujących  na  jego  niewinność.  Kolizja  dóbr  i  wartości

konstytucyjnych   może  rzecz  jasna  prowadzić  do  wyłączenia  dostępu  sądu  do  określonych

informacji lub danych. Jeśli  jednak konsekwencją takiego stanu rzeczy będzie brak możliwości

obiektywnej  i  dogłębnej  weryfikacji  kluczowych  z  punktu  widzenia  odpowiedzialności  karnej

faktów, w sposób i w zakresie wskazanym przez sąd, prowadzić to powinno do uwolnienia  od

odpowiedzialności  karnej.  Warto  też  zauważyć,  że  podejmowanie  decyzji  w  przedmiocie

odpowiedzialności  karnej,  należące  –  co  już  ustalono  –  do  sfery wymiaru  sprawiedliwości,  z

istotnymi ograniczeniami,  co do możliwości prowadzenia  postępowania dowodowego, mogłoby

pozostawać  w  sprzeczności  z  warunkiem  odpowiedniego  ukształtowania  procedury  sądowej,

umożliwiającej skuteczną ochronę praw82.

Podejmowanie  decyzji  w  przedmiocie  konsekwencji  prawnych  przypisania

odpowiedzialności karnej, jako element wymiaru sprawiedliwości nie może ograniczać się jedynie

do przyporządkowania sankcji, której rodzaj i wysokość zostały ustalone w akcie prawodawczym.

Obowiązująca  w  tym  zakresie  regulacja  musi  umożliwiać  indywidualizację  sankcji  karnej  w

zależności od konkretnego sprawcy oraz okoliczności popełnienia czynu83. Sąd musi dysponować

katalogiem środków pozwalających dostosować surowość kary do okoliczności sprawy. Musi mieć

zapewnioną  możliwość  modyfikacji  zakresu  odpowiedzialności  karnej  tudzież  rezygnacji  z

pociągnięcia  sprawcy  do  takiej  odpowiedzialności,  stosownie  do  okoliczności  ocenianego

81 Postanowienie sygnalizacyjne TK z dnia 13 czerwca 1994 r., sygn.: S 1/94, OTK1986-1995/t5/1994/cz1/28. 
82 Brak jest tu miejsca na bardziej pogłębioną analizę możliwych powodów sprzeczności,  zwłaszcza w kontekście

proponowanych zmian w systemie zasad prawa karnego procesowego, ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2013, poz. 1247.

83 Postanowienie TK z dnia 29 lutego 2012 r., sygn.: P 22/11, OTK ZU 2/A/2012, poz. 23, por. niżej uwagi bardziej
szczegółowe  w tym zakresie.
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przypadku.  Zgodnie  ze  stanowiskiem  Trybunału  indywidualizacja  odpowiedzialności  karnej

dokonuje  się  już  na  etapie  oceny  dopuszczalności  wszczęcia,  czy  dalszego  prowadzenia

postępowania karnego84. Chodzi zwłaszcza o uprawnienie sądu do zaniechania lub warunkowego

zaniechania pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej, czy to przez stosowanie instytucji

probacyjnej,  czy  też  rezygnację  z  prowadzenia  postępowania,  uzasadnioną  względami

oportunistycznymi  (de  lege  lata na  przykład:  przez  zastosowanie  warunkowego  umorzenia

postępowania karnego, umorzenia z uwagi na znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu). 

Zestawiając  powyższe  wypowiedzi  z  innymi  poglądami  Trybunału  Konstytucyjnego

stwierdzić  trzeba,  że  brak  jest  konstytucyjnie  uzasadnionego,  bezwzględnego  wymogu,  by  w

odniesieniu do każdej kategorii spraw i czynów możliwe było skorzystanie z wszystkich instytucji

łagodzenia odpowiedzialności czy też oportunizmu procesowego. Zawężenie klasy typów czynów

zabronionych,  w  stosunku  do  których  możliwe  jest  korzystanie  z  poszczególnych  instytucji

łagodzenia odpowiedzialności, podlega konstytucyjnym ograniczeniom, lecz ustawodawca korzysta

w  tym  względzie  z  pewnego  marginesu  swobody.  Pewne  minimum  wyznacza  tu  jednak

konstytucyjna  zasada  winy,  która  nakazuje  bezwzględne  zapewnienie  sądowi  możliwości

uwolnienia  od  odpowiedzialności  karnej  w  przypadku  braku  zarzucalności  określonego

zachowania,  oraz  dostosowania  stopnia  dolegliwości  prawnokarnych  konsekwencji  do  stopnia

zawinienia.  

Za element  konieczny do zapewnienia indywidualizacji odpowiedzialności karnej należy

uznać możliwość uwzględnienia nietypowo niskiej zwartości bezprawia przypisanego czynu, który

wprawdzie  realizuje  sformułowane  w  sposób  abstrakcyjny  i  generalny  znamiona  czynu

zabronionego, jednak in concreto - czy to w znaczeniu podmiotowym (atypowo niski stopień winy)

czy  przedmiotowym (atypowo  niski  stopień  społecznej  szkodliwości  czynu)  -  wykazuje  niski

ładunek naganności. 

Z  drugiej  jednak  strony  nieprawidłowa  byłaby  taka  interpretacja  zasady  niezawisłości

sędziowskiej oraz sądowego wymiaru sprawiedliwości, która wskazywałaby na niedopuszczalność

tworzenia jakichkolwiek ograniczeń swobody sędziów w decydowaniu o przesłankach, rodzajach i

intensywności orzekanych sankcji85.  Żadna z wymienionych zasad konstytucyjnych nie może być

rozumiana  i  interpretowana  w  sposób  absolutny,  nie  dopuszczający  jakichkolwiek  ograniczeń,

przede  wszystkim zaś  tych  wprowadzonych  wyraźnie  przez  samego  ustrojodawcę.  Przeciwne

84 Postanowienie TK z dnia 29 lutego 2012 r., sygn.: P 22/11, op. cit..
85 Wyrok TK z dnia 16 stycznia 2001 r., sygn.: P 5/00, ZU 1/2001, poz. 1.
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stanowisko byłoby również sprzeczne z innymi przepisami Konstytucji,  w tym z zasadą  nullum

crimen  i  nulla poena sine lege  (art. 42 ust.  1 Konstytucji RP) oraz z art. 178 ust. 1,  zgodnie z

którym w sprawowaniu swojego urzędu sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz

ustawom86.

  

7 Wątpliwości  w  orzecznictwie  Trybunału  Konstytucyjnego  wywołało  zagadnienie,  czy

wspomniane  ograniczenia  zasady  sądowego  wymiaru  sprawiedliwości  w  sprawach  karnych

dotyczyć mogą stosowania przez sądy środków skutkujących pozbawieniem człowieka wolności. 

W sprawie SK 9/1083 Trybunał zakwestionował zgodność z Konstytucją przepisu art. 75 §

1 k.k. Zgodnie z tym przepisem w brzmieniu obowiązującym w dacie orzekania przez Trybunał:

„sąd zarządza wykonanie  kary,  jeżeli  skazany  w okresie  próby  popełnił  podobne  przestępstwo

umyślne,  za  które  orzeczono  prawomocnie  karę  pozbawienia  wolności”.  Zwrócono  uwagę,  że

przepis ten w sposób bezwarunkowy i  nie dopuszczający wyjątków obligował sąd do podjęcia

decyzji skutkującej pozbawieniem skazanego wolności. Co więcej, przesłanki podjęcia tej decyzji

miały charakter techniczny i wykluczały jakikolwiek stopień uznaniowości i oceny sądu. Ustalenia

sądu  orzekającego  w  przedmiocie  zarządzenia  wykonania  warunkowo  zawieszonej  kary

pozbawienia wolności sprowadzać się miały jedynie do ustalenia kilku elementów: czy stwierdzony

przez  sąd  orzekający  w  sprawie  o  nowe  przestępstwo  czas  popełnienia  czynu  zabronionego

przypada na okres próby; czy sprawca został skazany za przestępstwo umyślne; czy to przestępstwo

było przestępstwem podobnym do tego, za które był już wcześniej karany oraz czy sąd wymierzył

za nie karę pozbawienia wolności. Dokonując oceny konstytucyjności zakwestionowanej regulacji

Trybunał podkreślił, że wszystkie przesłanki, aktualizujące  obowiązek sądu do wydania decyzji o

zarządzeniu  wykonania  warunkowo  zawieszonej  kary  pozbawienia  wolności  miały  charakter

techniczny,  to znaczy nie zawierały w sobie żadnej dozy uznaniowości ani żadnych elementów

ocennych. Niezbędne dla wydania rozstrzygnięcia ustalenia sądu ograniczały się do sfery faktów

oraz  do  dwóch  pojęć  („przestępstwa  umyślnego”  oraz  „przestępstwa  podobnego”),  których

definicje zostały ściśle i precyzyjnie sformułowane w ustawie karnej. 

Tak  skonstruowaną  instytucję  obligatoryjnego  zarządzenia  wykonania  warunkowo

zawieszonej kary pozbawienia wolności uznano za naruszającą zasady i wartości konstytucyjne87.

Stwierdzono, że jej normatywny kształt powoduje, iż sąd jest zobligowany do wydania orzeczenia

o pozbawieniu wolności, a w podejmowaniu tej decyzji jest całkowicie związany treścią przepisu

ustawy. Nie ma przy tym sąd możliwości rzeczywistego „rozpatrzenia sprawy”, gdyż termin ten

86 Ibidem.
87 Wzorcem kontroli był przepis art.  45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
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odnosić  można  jedynie  do  tych  przypadków,  gdy  sądowi  pozostawiona  jest  jakaś  sfera

uznaniowości i luzu decyzyjnego88.

8 Analiza argumentacji zaprezentowanej w uzasadnieniu omawianego orzeczenia pozwala

sformułować  następujące  wnioski  co  do  elementów  kształtujących  w  sposób  konstytucyjnie

poprawny relację  władzy ustawodawczej do  kompetencji  władzy sądowniczej  w  omawianej tu

kwestii.  Stwierdzić  trzeba przede wszystkim,  że zakres konstytucyjnie  dopuszczalnej ingerencji

władzy ustawodawczej w sferę zastrzeżoną dla władzy sądowniczej,  w kształtowaniu przesłanek

podejmowania  decyzji  o  pozbawieniu  człowieka  wolności,  stanowi  zawsze  funkcję  kilku

czynników,  o różnorodnej proweniencji.  Zakwestionowanie  konstytucyjnej  poprawności danego

rozwiązania normatywnego z powołaniem na omawianą w tym miejscu zasadę nie jest tym samym

prostą konsekwencją samej decyzji o posłużeniu się  formułą przepisu o charakterze  ius cogens.

Dotyczy  to  także  tych  sytuacji,  gdy  przedmiotem rozstrzygnięcia  jest  decyzja  o  pozbawieniu

człowieka wolności.  Poziom realizacji konstytucyjnego standardu badać należy ze szczególnym

uwzględnieniem  charakterystyki  przesłanek  podjęcia  decyzji  o  określonej  treści  oraz  stopnia

związania  sądu  w jej  podjęciu.  Innymi  słowy,  nawet  gdy sposób  sformułowania  przepisu  nie

dopuszcza  wyjątku  i  bezwzględnie  obliguje  sąd  do  zastosowania  środka  skutkującego

pozbawieniem wolności, a jednocześnie charakter i istota przesłanek, które aktualizować mają ten

obowiązek są tego rodzaju, że zawierają elementy ocenne, pozostawiające sądowi pewien margines

uznania, w szczególności umożliwiający uznanie, że pozbawienie wolności nie jest niezbędne, ani

celowe,  tak  skonstruowana  regulacja  będzie  co  do  zasady  spełniać  standard  konstytucyjny89.

Minimum swobody decyzyjnej sądu stanowi umożliwienie sądowi dokonania merytorycznej oceny,

co do zasadności pozbawienia człowieka wolności, w szczególności zaś zapewnienie możliwości

rezygnacji z zastosowania takiego środka, choćby tylko w niektórych, szczególnie uzasadnionych

przypadkach. 

Wątpliwości konstytucyjne budzić będzie zatem każde rozwiązanie, w którym ustawodawca

posługuje  się  formułą  wskazującą  na  związany  charakter  decyzji  sądu  o  zastosowaniu  środka

skutkującego pozbawieniem wolności (np.: „sąd stosuje”, „zarządza”, „wymierza” - użyte w takim

kontekście,  który jednoznacznie wskazuje na obowiązek podjęcia przez sąd decyzji o określonej

88 Punkt 3.9 uzasadnienia.
89 Przykładem takiej regulacji jest moim zdaniem art. 94 § 1 k.k. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli sprawca, w stanie

niepoczytalności  określonej  w art.  31  §  1  k.k.,  popełnił  czyn  zabroniony  o  znacznej  społecznej  szkodliwości  i
zachodzi  wysokie  prawdopodobieństwo,  że  popełni  taki  czyn  ponownie,  sąd  orzeka  umieszczenie  sprawcy  w
odpowiednim zakładzie psychiatrycznym. Wprawdzie sąd jest zobligowany do umieszczenia sprawcy w zakładzie
psychiatrycznym, jednak tylko wtedy, gdy popełnił czyn zabroniony „o  z n a c z n e j społecznej szkodliwości” i
zachodzi „w y s o k i e  p r a w d o p o d  o b i e  ń s t w o”, że taki czyn ponownie popełni.  
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treści),  a  jednocześnie  przesłankami  podjęcia  decyzji  tej  treści  czyni  okoliczności  nie

dopuszczające żadnego stopnia uznaniowości, w tym na przykład terminy techniczne, prawnicze,

ustalenia odnoszące się do faktów, nie zaś – w jakimkolwiek stopniu – do ocen i sędziowskiego

uznania90. 

9 Co istotne, stopień uznaniowości decyzji sądu o pozbawieniu człowieka wolności winien

być  oceniany  w  szerszej  perspektywie  niż  ta,  którą  wyznacza  sam  tylko  przepis  określający

obowiązek sądu do  orzeczenia  środka skutkującego  pozbawieniem wolności.  Niezbędna jest  w

szczególności analiza kontekstu normatywnego, w którym osadzony jest kwestionowany przepis.

Równie  doniosłe  znaczenie  ma  ocena  całej  instytucji,  w  której  ramy  wkomponowane  zostało

uregulowanie przewidujące obowiązek sądu do orzeczenia danego środka lub sankcji. W sprawie

SK 9/10 istotnym zagadnieniem sugerującym zgodność art. 75 § 1 k.k. w ówczesnym brzmieniu  z

Konstytucją było twierdzenie, że decyzja sądu o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej

kary  pozbawienia  wolności  stanowi  konsekwencję  wymierzenia  sprawcy  ponownie  kary

pozbawienia wolności. Jak argumentowano, podejmując tę decyzję sąd ma w polu widzenia skutki,

jakie dla skazanego mieć będzie orzeczenie w stosunku do niego kary tego rodzaju. Skoro zatem

wymierzając karę sąd dysponuje pełnym zakresem swobody, brak jest podstaw, by twierdzić, że

decyzja  o  zarządzeniu  wykonania  kary  podejmowana  jest  w  oderwaniu  od  przesłanek

merytorycznych.  Należy  podkreślić,  że  w  jednej  ze  swoich  wcześniejszych  wypowiedzi  taką

właśnie argumentację zaprezentował Trybunał Konstytucyjny broniąc konstytucyjności art. 75 § 1

k.k.  (P 6/10)91. W tamtej  sprawie  wyraźnie  –  choć  jedynie  obiter  dicta –  sąd  konstytucyjny

opowiedział  się  bowiem za zgodnością  tego  rozwiązania  z  zasadą  podziału  władzy92.   W obu

wypowiedziach  Trybunału  jednoznacznie  wskazano,  że  narusza  konstytucyjny  standard  takie

ukształtowanie warunków podejmowania przez sąd decyzji w przedmiocie pozbawienia człowieka

wolności, które pozbawia sąd jakiejkolwiek swobody w tym zakresie. W sprawie P 6/10 Trybunał

90 Analogiczne wątpliwości formułować można pod adresem przepisu art. 160 § 1 pkt1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
- Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Z 1997, N 90, poz. 557  późn. zm.), zawierający przesłankę obligatoryjnego
odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia. Trzeba jednak mieć na uwadze specyficzny status instytucji
warunkowego  zwolnienia,  w  tym  przeważający  w  orzecznictwie  Trybunału  Konstytucyjnego  pogląd  o  braku
konstytucyjnego  jej  zakorzenienia.  Niezbędne  jest  również  zwrócenie  uwagi,  że  wypowiedzi  Trybunału
sformułowane w sprawach P 6/10 oraz SK 9/10 znacznie poszerzają zakres możliwej i jednocześnie oczekiwanej
wykładni prokonstytucyjnej tego przepisu.

91  Wyrok z dnia 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt: P 6/10, OTK ZU 3/A/2011, poz. 19.
92 W punkcie 3.6 uzasadnienia wyroku w sprawie P 6/10 Trybunał wyraźnie konfrontuje tę regulację z zasadą podziału

władzy. Wprawdzie trafnie w wyroku SK 9/10 zwrócono uwagę na odmienność wykorzystanych w obu sprawach
wzorców kontroli  oraz  na  brak formalnego związana oceną wyrażoną na gruncie  sprawy P 6/10,  to jednak nie
zwalniało to Trybunały z obowiązku odniesienia się do podniesionych w uzasadnieniu w sprawie P 6/10 argumentów
za zgodnością art. 75 § 1 k.k. z zasadą podziału władzy, tym bardziej, że także w sprawie SK 9/10 jednym z wzorców
kontroli był art. 2 Konstytucji, z którego zasada podziału władzy (również) wynika.

47



akcentował  jednak, że istotny ocenny moment podejmowania decyzji w przedmiocie zarządzenia

wykonania  warunkowo  zawieszonej  kary  pozbawienia  wolności  tworzy  podjęcie  przez  sąd  w

innym postępowaniu decyzji o wymierzeniu kary pozbawienia wolności wobec sprawcy, który był

już skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a nowe,

umyślne  i  podobne  do  poprzedniego  przestępstwo  popełnił  w  okresie  próby93.  W  obu

wypowiedziach  Trybunału  wyraźnie  zabrakło  pogłębionej  analizy  tego  argumentu.  Te  same

tymczasem okoliczności,  które mogłyby przemawiać  za koniecznością rezygnacji z  zarządzenia

warunkowo  zawieszonej  kary  mogły  jednocześnie  wskazywać  na  zasadność  wymierzenia

oskarżonemu innej rodzajowo kary niż kara pozbawienia wolności. Pomimo tego, w obu sprawach

nie prowadzono analizy ustawowych dyrektyw wymiaru kary w celu ustalenia, czy są wśród nich

także i takie, które pozwalałyby lub nakazywałyby uwzględniać fakt, że następstwem orzeczenia

wobec  sprawcy danego  rodzaju  kary będą  inne  skutki  w  postępowaniu  wykonawczym innych

prawomocnych  już  orzeczeń.  Podkreślenia  wymaga,  że  sam  tylko  fakt,  że  wyraźnego

normatywnego  oparcia  dla  takiego  postąpienia  brak,  nie  zwalniałby  Trybunału  od  oceny,  czy

praktyka nie wykształciła takiego sposobu postępowania przez sądy (podobnie jak w sprawie SK

9/10 uwzględniono nie znajdującą oparcia w przepisach ustawy karnej praktykę traktowania przez

sądy kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania jako odrębny rodzaj

kary). Na tle omawianych tu wątpliwości w opisywanej sprawie wyłaniał się zupełnie inny problem

konstytucyjny.  Wątpliwości  mógł  bowiem budzić  taki  sposób  ukształtowania  postępowania  w

przedmiocie  zarządzenia  kary  warunkowo  zawieszonej,  który nie  pozostawiał  sądowi żadnych

czynności decyzyjnych, a ograniczał rolę sądu do dokonania prostej subsumpcji ustalonego stanu

faktycznego pod przepis art. 75 § 1 k.k., przy jednoczesnym nie dość wyraźnym zobligowaniu sądu

do  uwzględnienia  konsekwencji  orzeczenia  kary określonego  rodzaju  w  kontekście  wykonania

innych prawomocnych orzeczeń. 

O  potrzebie  uwzględnienia  kontekstu  normatywnego,  w  jakim  funkcjonuje  przepis

wysławiający  bezwzględny  obowiązek  sądu  zastosowania  środka  skutkującego  pozbawieniem

człowieka wolności,  przekonuje też stanowisko Trybunału94 w kwestii konstytucyjności przepisu

art. 25 § 2 k.w.95 Nie podzielając zarzutów wnioskodawcy zgłoszonych pod adresem tej regulacji,
93 Tym bardziej, że w orzecznictwie sądowym wprost wskazuje się, że często orzeczenie kary za ponownie popełnione

przestępstwo następuje ze świadomością, że sam fakt ponownego skazania, nawet z warunkowym zawieszeniem
wykonania, na karę pozbawienia wolności, spowoduje obligatoryjne zarządzenie wykonania poprzednio orzeczonej
kary, uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia  w uchwale 7 sędziów, z dnia 17 września 1996 r., sygn. akt: I
KZP 19/96,  Lex  Polonica  nr  311184  z  aprobującą  glosą  K.  Postolskiego,  OSP1997,  z.  2,  s.  90,  por.  jednak
odmiennie: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 września 2009 r., sygn. akt: II Akzw 739/2009,
KZS 2009, z. 9, poz. 57 oraz R. A. Stefański, Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary zawieszonej warunkowo,
„Probacja” nr 2/2010, s. 27.

94 Wyrok TK z dnia 7 października 2014, sygn.: K 9/13, OTK ZU 9/A/2014, poz. 101.
95 Zgodnie z tym przepisem,jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że
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Trybunał  zwrócił  uwagę  na  uregulowania  kodeksu  karnego  wykonawczego,  które  w  znacznej

mierze  łagodziły  automatyzm zakwestionowanej  instytucji.  Wskazał  na  procedurę  pozwalającą

ocenić sądowi wykonawczemu przyczyny niewykonania pierwotnej kary grzywny, a w przypadku

stwierdzenia, że skazany, z przyczyn od niego niezależnych, nie uiścił grzywny, a wykonanie tej kary

w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe nawet grzywnę taką umorzyć w części lub w

całości (art. 51 § 1 k.k.w.). Trybunał wziął również pod uwagę możliwość rozłożenia grzywny  na raty

(art. 49 k.k.w.). 

10  Sposób ukształtowania przesłanek stosowania danej instytucji oraz wynikający z tego

stopień związania sądu w podejmowanych rozstrzygnięciach w przedmiocie praw i obowiązków

jednostki jest  również rozważany w orzecznictwie Trybunału w kategoriach  proporcjonalności

wkroczenia w konstytucyjnie chronione prawo jednostki. Na takie spojrzenie na omawianą kwestię

pozwala  wspomniana  na  wstępie  podmiotowa  interpretacja  zasady  sądowego  wymiaru

sprawiedliwości. Jej podstawową optykę wyznacza – o czym była już również mowa - prawo do

sądu (w ujęciu materialnym – art. 45 ust. 1 Konstytucji RP). W przypadku środków skutkujących

pozbawieniem wolności punktem odniesienia będzie tu również art. 41 Konstytucji RP. Zawężenie

przez ustawodawcę granic sędziowskiego uznania jest postrzegane jako ingerencja we wspomniane

prawo i w tym zakresie podlega ograniczeniom i regułom wskazanym w art. 31 ust. 3 Konstytucji

RP.  To  ujęcie  omawianego  tu  zagadnienia  widoczne  było  szczególnie  w  sprawie  P  6/10.

Charakterystyczne  dla  tego  sposobu  rozumowania  jest  podkreślenie,  że  realizacja  celów

kryminalno-politycznych oraz dobór stosowanych do tych celów środków jest domeną zastrzeżoną

dla ustawodawcy.  Stwierdzenie to pozwala bardzo szeroko zakreślić granice swobody regulacyjnej

ustawodawcy,  albowiem  granicą  dopuszczalności  działań  ustawodawcy  jest  tu  zasada

nienaruszalności  istoty danego  konstytucyjnego  prawa.  Takie właśnie  rozumowanie  prowadziło

Trybunał  do  uznania,  że  wprowadzenie  przepisu  stanowiącego  „sankcję  wobec  sprawcy,  który

mimo danej mu szansy nie tylko nie spełnił pomyślnie prognozy, co do zachowania się w okresie

próby, lecz ponownie popełnił umyślne przestępstwo, i to podobne do poprzedniego, za które został

prawomocnie skazany na karę pozbawienia wolności”96

      11 Już z poczynionych wyżej uwag wynika konstatacja, że konstytucyjny standard w zakresie

uznaniowego  charakteru  sędziowskiej  decyzji  o  pozbawieniu  człowieka  wolności,  tudzież  o

byłaby bezskuteczna sąd zarządza wykonanie zastępczej kary aresztu, gdy ukarany oświadcza, że nie wyraża zgody
na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej na podstawie § 1 albo uchyla się od jej wykonania albo gdy
zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

96  Punkt 3.6. uzasadnienia wyroku.
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stosowaniu  innych instytucji  ingerujących  w sferę  praw i  obowiązków jednostki  kształtowany

będzie przez dwie,  do pewnego stopnia przeciwstawne, zasady konstytucyjne.  Z jednej bowiem

strony poziom konstytucyjnej ochrony wyznaczać tu będzie omówiona wyżej reguła,  zgodnie z

którą sąd winien zawsze dysponować pewną dozą swobody w podejmowaniu rozstrzygnięcia w

przedmiocie wkroczenia w sferę wolności osobistej lub innego prawa jednostki. Od drugiej strony

granicę tej swobody limitować będzie zasada dostatecznej określoności przesłanek ingerencji w

konstytucyjnie chronione prawa i wolności jednostki (wywodzona z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w

powiązaniu z konkretnym prawem konstytucyjnym bądź z art.  42 ust. 1 Konstytucji RP). O ile

bowiem w świetle zasady podziału władzy i sądowego wymiaru sprawiedliwości wartością jest nie

nazbyt wąski margines sędziowskiego uznania przy podejmowaniu decyzji w sprawach należących

do  „jądra  kompetencyjnego”  tego  segmentu  władzy  państwowej,  to  jedną  z  funkcji  zasady

określoności jest zapobieganie arbitralności i dowolności sędziowskich decyzji.  Z punktu widzenia

konstytucyjnego można zatem przyjąć,  że zakres pożądanej z punktu widzenia konstytucyjnego

szerokości marginesu swobody sądu w podejmowaniu decyzji,  winien być zatem proporcjonalny

do  wagi  dobra  prawnego.  Wraz  z  wyższą  rangą  ograniczanego  dobra  prawnego  oraz  wraz  z

rosnącym stopniem dolegliwości  takiej  ingerencji,  margines  swobody  przysługującej  organowi

stosującemu prawo winien być odpowiednio szerszy.

12 W orzecznictwie TK analizowano również omawiany tu problem w kontekście regulacji,

które  wyłączały  w  odniesieniu  do  określonych  kategorii  sprawców  możliwość  zastosowania

niektórych  instytucji  sądowego  wymiaru  kary.  W sprawie  P 22/1197 przedmiotem oceny  były

przepisy art. 58 § 4 k.k. oraz 69 § 4 k.k.. Przepisy te wykluczały stosowanie wobec dwóch kategorii

sprawców  pewnych  instytucji  wymiaru  kary  oraz  jednocześnie  ograniczały  możliwość

warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności do „sytuacji wyjątkowych”98. Sąd kierujący

pytanie prawne kwestionował te rozwiązania wskazując, że nadmiernie ograniczają one swobodę

decydowania o konsekwencjach prawnokarnych popełnionych przez sprawców czynów. Trybunał

wskazał jednak, że ocenę takiej regulacji z punktu widzenia ingerencji w swobodę sędziowskiego

orzekania należałoby prowadzić z uwzględnieniem całego spektrum innych rodzajów reakcji na

97  Postanowienie TK z dnia 29 lutego 2012 r., sygn. akt: P 22/11,op. cit.
98  Zgodnie z art. 58 § 4 k.k., przepisu § 3 (traktującego o tym, że jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia

wolności  nieprzekraczającą  5  lat,  sąd  może  orzec  zamiast  kary  pozbawienia  wolności  grzywnę  albo  karę
ograniczenia  wolności  do lat  2,  w szczególności  jeżeli  orzeka  równocześnie  środek  karny;  karę  ograniczenia
wolności wymierza się w miesiącach i latach) nie stosuje się do sprawcy występku o charakterze chuligańskim oraz
do sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a § 4 k.k. W myśl zaś  art. 69 § 4 k.k., zawieszenia wykonania kary
ograniczenia wolności lub grzywny nie stosuje się wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim. Wobec
sprawcy występku o charakterze chuligańskim oraz sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a § 4 sąd może
warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności w szczególnie uzasadnionych wypadkach. 
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przestępstwo,  które pozostają  w  dyspozycji  sądu.  Prawidłowy horyzont  oceny dopuszczalności

tego typu rozwiązań tworzy zawsze całokształt rozwiązań ustawodawczych, kształtujących sferę

działalności  sędziego  sprawującego  wymiar  sprawiedliwości  w  zakresie  indywidualizacji

odpowiedzialności karnej oraz określenia rodzaju i wysokości sankcji.  Krytycznie jednak należy

ocenić  wyznaczoną  przez  Trybunał  szerokość  tej  perspektywy.  Wskazano  bowiem  w  tym

kontekście  nie  tylko  na  nadzwyczajne złagodzenie kary i  odstąpienie od jej wymierzenia,  lecz

również  na  okoliczności  wyłączające  odpowiedzialność  karną,  na  znikomy stopień  społecznej

szkodliwości czynu mogący wyłączać przestępny charakter czynu, wreszcie na kodeksowe środki

poddania sprawcy próbie (warunkowe umorzenie postępowania karnego). Wskazać należy, że w

ocenie  podniesionej  przez  sądy  pytające  kwestii,  należało  uwzględniać  szeroki  kontekst

umożliwiający  kompleksową  i  wieloaspektową  ocenę  wątpliwości  konstytucyjnych,  lecz  nie

kontekst nazbyt szeroki, zacierający granicę pomiędzy tymi środkami reakcji, które w gestii sądu

orzekającego  rzeczywiście  pozostają,  a  tymi  z  których  może  korzystać  jedynie  hipotetycznie.

Problemem w tej sprawie było bowiem właśnie nadmierne ograniczenie sądu wymierzającego karę

wobec  sprawcy  czynów,  których  nasilenie  społecznej  szkodliwości  nie  dawało  podstaw  do

umorzenia  postępowania  z  uwagi  na  treść  art.  1  § 2  k.k.  tudzież  warunkowego  umorzenia

postępowania  karnego.  Chodziło  o  takie  przypadki,  które  nie  pozwalały  na  zastosowanie

nadzwyczajne złagodzenia kary,  czy też na odstąpienie od jej wymierzenia.  Zgodzić się  jednak

należy, że wobec pojemnej i podatnej na wielorakie interpretacje definicji występku o charakterze

chuligańskim oraz  z  uwagi  na  pozostawienia  sądom możliwości  warunkowego  zawieszenia  w

„szczególnie  uzasadnionych  wypadkach”  nie  sposób  byłoby  przekonująco  wykazać  naruszenia

zasady podziału władzy, czy też nadmiernej ingerencji w sferę sędziowskiego wymiaru kary.

13  Nie  stanowi  co  do  zasady  naruszenia  zakresu  przysługującej  sądom  swobody

orzeczniczej  nałożenie  na  sąd  obowiązku  skorzystania  z  określonego  źródła  dowodowego.  W

sprawie P 62/0799 sąd pytający zakwestionował regulację kodeksu karnego wykonawczego, zgodnie

z którą przy podejmowaniu decyzji w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia, co

do  osób  skazanych  w  związku  z zaburzeniami  preferencji  seksualnych,  odbywających  karę

pozbawienia wolności za przestępstwo określone w art. 197-203 k.k., popełnione w związku z tymi

zaburzeniami,  konieczne  było  powołanie  biegłych100.  Odmawiając  wydania  rozstrzygnięcia

merytorycznego z uwagi na brak spełnienia przesłanki funkcjonalnej, Trybunał wskazał jednak, że

99 Postanowienie TK z dnia 12 lutego 2008 r., sygn. akt: P 62/08, OTK ZU 1/A/2008, poz. 17.
100 Art. 162 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, ze zm.), w

brzmieniu  nadanym  ustawą  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).
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ogólny przepis nakazujący sądowi zasięgnąć opinii biegłych nie  może naruszać niezależności i

niezawisłość sądu penitencjarnego tak długo, jak opinia biegłego nie jest dla sądu wiążąca. 

Do  istoty  zagadnienia  należało  rozstrzygnięcie,  czy  bezwzględny  nakaz  dowodowy,

którego treścią jest  skorzystanie przez sąd z określonego środka dowodowego, stanowić może o

niedopuszczalnym wkroczeniu w sferę władzy zastrzeżoną wyłącznie dla sądów. Jako dyskusyjne

rysowało  się  zagadnienie  statusu decyzji  sądu dotyczących sposobów dowodzenia  okoliczności

istotnych z punktu widzenia rozstrzygnięcia danej sprawy jako elementu wymiaru sprawiedliwości.

Należało – jak się  wydaje –  dostrzec,  że nie jest  prawidłowe założenie,  iż  bezwzględny nakaz

dowodowy limituje  swobodę  wyboru  dowodzenia  określonych  przesłanek  tak  długo,  jak  nie

zabrania sądowi korzystać z innych niż nakazane źródeł dowodowych. Trybunał akcentował,  że

stanowienie  przez  ustawodawcę  przepisów  regulujących  nakazy  dowodowe  nie  ogranicza

nadmiernie swobody sędziowskiej tak długo, jak opinia biegłego nie jest wiążąca dla sądu, a jej

wnioski  nie  stanowią  jedynej  i  wyłącznej  przesłanki  podjęcia  decyzji  merytorycznej.  Trybunał

przyjął jako swoje twierdzenia, wedle których wadliwe jest przypisywanie biegłym roli „uczonego

sędziego”  i  automatyczne  włączanie  rozstrzygnięć  zawartych  w  ich  opiniach  do  orzeczeń

sądowych.  Bezkrytyczne  przyjmowanie  ustaleń  biegłego,  bez  własnej  oceny  sądu,  jest

nieporozumieniem.  Rolą biegłego nie  jest  rozstrzygnięcie  sprawy,  ale  dostarczenie  fachowych i

specjalistycznych wiadomości, które podlegają zbadaniu i ocenie przez niezawisły sąd101. 

Wypowiedzi te sygnalizują problem innej od dotychczas omówionej postaci ograniczania

władzy sądowniczej.  Chodzi o  zjawisko  przesunięcia  punktu ciężkości ośrodka decyzyjnego  w

stosowaniu niektórych instytucji prawa karnego z sądu na fachowy podmiot  zewnętrzny wobec

organów procesowych i uczestników postępowania. Zwrócić należy uwagę, że Trybunał podkreślił

znaczenie przyznania sądom kompetencji do samodzielnej i niezawisłej oceny zebranych w sprawie

dowodów. Wskazał,  że to do sądu należeć powinny ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach

stanowiących składnik pojęcia wymiaru sprawiedliwości.  Omawiany tu aspekt zasady sądowego

wymiaru sprawiedliwości dyskwalifikować będzie również wszystkie te rozwiązania normatywne,

które  opinię  biegłego  określonej  treści  czynić  będą  warunkiem  negatywnym  stosowania

poszczególnych  instytucji  sądowego  wymiaru  kary.  Dotyczy  to  np.  proponowanego  niegdyś

uzależnienia  stosowania  przez  sąd  warunkowego  zawieszenia  wykonania  kary  od  pozytywnej

opinii biegłych102. 

Nadmienić jeszcze trzeba, że w omawianym wyżej orzeczeniu Trybunał nietrafnie powołał

101 Strona 7 uzasadnienia oraz cytowana tam literatura.
102 Raz jeszcze podkreślić należy, że czym innym jest wprowadzenie wymogu skorzystania przez sąd z określonego

środka dowodowego, czym innym zaś związanie decyzji sądu wnioskami opiniujących. Tylko to drugie rozwiązanie
nasuwa wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej zasady sędziowskiego wymiaru sprawiedliwości. 
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się  na treść przepisu art. 7 k.p.k.  oraz na wyrażoną w nim zasadę swobodnej oceny dowodów,

podczas gdy prawidłową perspektywę ujęcia omawianego zagadnienia wyznaczać powinien przepis

Konstytucji, w którym zasada ta znajduje zakotwiczenie (np. odpowiedni aspekt prawa do sądu –

art. 45 ust. 1 Konstytucji, tudzież art. 175 ust. 1 Konstytucji). 

14 Z powyższej perspektywy patrzyć również można na zasygnalizowany w orzecznictwie

Trybunału Konstytucyjnego problem konstytucyjnych wymogów dotyczących systemu sankcji w

prawie  karnym.  Zagadnienie  to  nie  doczekało  się  do  chwili  obecnej  osobnej  i  samodzielnej

wypowiedzi Trybunału, lecz podstawowe elementy możliwych do sformułowania w tym zakresie

wątpliwości  konstytucyjnych  zostały  wyrażone  w  związku  z  postępowaniem  w  sprawie

zakończonej postanowieniem TK z dnia 21 września  2006 r.,  sygn.:  K 39/05103.  W sprawie tej

Rzecznik  Praw  Obywatelskich  zakwestionował  nowelizację  kodeksu  karnego104,  dotyczącą

zaostrzenia  kary za  zabójstwo  kwalifikowane  (art.  148  §  2  i  §  3  k.k.),  poprzez  ograniczenie

katalogu możliwych do orzeczenia kar jedynie do kary 25 lat  pozbawienia  wolności albo kary

dożywotniego pozbawienia wolności. Zmiana ta wiązała się w rzeczywistości z dużo głębszym niż

wynikałoby  to  tylko  z  przepisów  samej  ustawy  nowelizującej  ograniczeniem  możliwości

orzeczniczych w przypadku skazania za kwalifikowany typ zabójstwa, a to w związku z brakiem

podstaw  do  nadzwyczajnego  złagodzenia  w  stosunku  do  kar  25  lat  pozbawienia  wolności  i

dożywotniego  pozbawienia  wolności  oraz  brakiem  możliwości  orzekania  kary  dożywotniego

pozbawienia  wolności  wobec  sprawców  młodocianych.  Nowopowołany  Rzecznik  Praw

Obywatelskich  wprawdzie  cofnął  wniosek  przed  rozprawą,  co  spowodowało  umorzenie

postępowania, sama już jednak tylko nowelizacja oraz wniosek zdążyły wywołać na tyle ożywioną

dyskusję  w  doktrynie,  że  zasadne  jest  omówienie  zauważonych  tu  problemów  w  związku  z

omawianą problematyką105 . 

Zwrócić  należy  w  szczególności  uwagę  na  pogląd106,  zgodnie  z  którym  sam  fakt

dokonywania  w  kodeksie  karnym  zmian,  których  skutkiem  jest  ograniczanie  wyboru  sądów

orzekających o karze, w tym rezygnacja z względnego wymiaru kary w odniesieniu do pewnych
103 Postanowienie TK z dnia 21 września 2006 r., sygn. akt: K 39/05, OTK ZU A/8/2006, poz. 115., temu samemu

zagadnieniu poświęcone było również pytanie prawne w sprawie P 11/08 oraz wniosek w sprawie Tw 14/07.
104  Dokonaną ustawą 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). 
105 Por.:  E. Łętowska, Kara za zabójstwo kwalifikowane. Perspektywa konstytucyjna. Państwo i prawo 2006, nr 10, s. 5

i n., A. Zoll,  Znaczenie konstytucyjnej zasady podziału władzy dla prawa karnego materialnego, Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXVIII, zeszyt 2-2006, s. 324., A. Sakowicz, Sankcja bezwzględnie oznaczona
(uwagi krytyczne na tle art. 148 § 2  k.k.), Państwo i Prawo 2006, nr 5, s. 18 i n., J. Kulesza, Niektóre problemy
stosowania sankcji bezwzględnie  oznaczonej,  Prok.  i Pr.,  2007,  nr  11,  s.  68 i  n.,  tenże:  Negatywna prewencja
generalna, Państwo i Prawo 2011, nr 1, s. 34 i n. 

106  E. Łętowska, Kara za zabójstwo…., op. cit., s. 17, A. Zoll.  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12
grudnia 2007 r., sygn. akt: III KK 245/07, OSP  2008, nr 10, poz. 113.
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przestępstw,  nie  może  być  samo  w  sobie  traktowane  jako  naruszenie  art.  10  Konstytucji.

Ograniczanie ram, w jakich następuje wymierzanie sprawiedliwości przez sędziowski wymiar kary

ma charakter stopniowalny. Dopiero w takim przypadku, gdy wykaże się, że brak jest równowagi

pomiędzy kompetencją sądów do wymierzania kary uwzględniającej przedmiotowe i podmiotowe

okoliczności  konkretnego  czynu  (wymiar  sprawiedliwości),  a  aprioryczną,  przedsięwziętą

abstrakcyjnie decyzją legislatywy, możliwe będzie stwierdzenie naruszenia omawianych tu zasad

konstytucyjnych. 

15  O ile  nie budzi wątpliwości w orzecznictwie Trybunału stwierdzenie,  że orzekanie w

przedmiocie odpowiedzialności karnej oskarżonego jest sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości,

nie  tak  jednoznacznie  rysuje  się  już  kwestia,  czy  orzeczenie  takie  jest  elementem  wymiaru

sprawiedliwości także co do osoby pokrzywdzonego. Jeśli – w ślad za Trybunałem – przyjąć, że w

ramach  art.  45  ust.  1  Konstytucji  RP mieści  się  prawo  do  sądu,  rozumiane  jako  „prawo  do

sądowego  wymiaru  sprawiedliwości,  a  więc  do merytorycznego  rozstrzygnięcia  o  przypisaniu

odpowiedzialności  karnej,  o rozstrzygnięciu  „sprawy”  (w  ujęciu  szerokim)  w  zakresie  praw

jednostki107” uznać  by  należało,  że  istnieje  ścisła  zależność  pomiędzy  wymierzaniem

sprawiedliwości  w  podanym  znaczeniu  a  sytuacją  prawną  pokrzywdzonego  w  postępowaniu

karnym, rozumianą jako sfera jego prawnie chronionych praw i obowiązków. Co najmniej bowiem

w niektórych kategoriach przestępstw (tych,  w których występuje pokrzywdzony) łatwo byłoby

dopatrzyć  się  zależności  pomiędzy  sferą  praw  i  uprawnień  osoby  pokrzywdzonej  a

rozstrzygnięciem w przedmiocie  odpowiedzialności  karnej  oskarżonego.  Szczególnie  byłoby to

widoczne w tych układach procesowych, w których sąd decyduje o jakiejś  formie kompensacji

wyrządzonych przestępstwem szkód czy krzywd „rozstrzyga o prawach” pokrzywdzonego. W tej

perspektywie narzucałoby się stwierdzenie, że orzeczenie sądu w przedmiocie odpowiedzialności

karnej  oskarżonego  jest  przejawem  wymiaru  sprawiedliwości  również  w  stosunku  do

pokrzywdzonego przestępstwem. 

Jednocześnie  jednak  widoczne  są  pewne  szczególne  warunkowania  wymiaru

sprawiedliwości w sprawach karnych,  które powyższe  wnioski poddawać mogą  w wątpliwość.

Postępowanie  w  przedmiocie  odpowiedzialności  karnej  nie  przybiera  -  typowego  dla  innych

kategorii spraw sądowych - kształtu sporu o prawo. Teza ta jest prawdziwa niezależnie od stopnia

kontradyktoryjności przyjmowanego przez obowiązująca regulację prawnoprocesową. Nie zmienia

ona bowiem w żadnej mierze tego, że proces karny nie jest sporem o to, komu i w stosunku do

kogo  z  równorzędnych  stron  przysługuje  określone  prawo  lub  na  kim  ciąży  określone

107  Wyrok TK z dnia 3 lipca 2008r., sygn.: K 38/07, op. cit.

54



zobowiązanie. Wyeksponowany jest wyraźnie w procesie karnym element publicznoprawny, jako

że realizacja celów postępowania karnego, jak żadnego innego postępowania,  łączy się  ściśle  z

wartościami sprawiedliwości, porządku publicznego oraz ochrony praw i wolności innych osób.

Zasadniczo w orzecznictwie Trybunału przyjmuje się pierwsze z opisanych wyżej sposobów

rozumienia  zakresu  podmiotowego  pojęcia  „wymiar  sprawiedliwości  w  sprawach  karnych”.

Obejmuje się zatem tym pojęciem również pozycję pokrzywdzonego czynem zabronionym. Jak się

wskazuje, istotą prawa pokrzywdzonego do sądu w postępowaniu karnym jest ochrona interesów

zagrożonych lub naruszonych czynem zabronionym108. Elementem spajającym prawo do sądu w

sprawie karnej oraz instytucję pokrzywdzonego jest zatem sfera praw i wolności tego ostatniego,

która została naruszona przestępstwem i w związku z tym wymaga ochrony.  Realizujące znamiona

typu  czynu  zabronionego  zachowanie  sprawcy  godzi  w  sferę  owych  praw  i  wolności

pokrzywdzonego.  Udzielenie  sądowej  (w  tym  wypadku  prawnokarnej)  ochrony  naruszonym

prawom  jest  uzależnione  od  pociągnięcia  oskarżonego  do  odpowiedzialności  karnej.  W  tym

właśnie  kontekście  wskazuje  się  w  orzecznictwie  Trybunału,  że   rozstrzyganie  w  sprawie

odpowiedzialności  karnej  w  zakresie,  w  jakim  dotyczy  czynu  naruszającego  dobro  prawne

pokrzywdzonego,  jest  jednocześnie  rozstrzygnięciem  w  sprawie  interesów  prawnych

pokrzywdzonego, a więc mieści się w zakresie pojęcia sprawy109.

Dostrzec należy, że powyższy pogląd czyni niezwykle istotną kwestię materialnoprawnej

definicji pokrzywdzonego110. Skoro bowiem rozstrzyganie w sprawie odpowiedzialności karnej w

zakresie, w jakim dotyczy czynu naruszającego dobro prawne pokrzywdzonego, jest jednocześnie

rozstrzygnięciem w sprawie interesów prawnych pokrzywdzonego, a więc mieści się w zakresie

pojęcia  sprawy w rozumieniu  art.  45  ust.  1  Konstytucji  RP,  przyjęta  na  gruncie  ustawowym

definicja  warunkować  będzie  możliwość  korzystania  z  konstytucyjnego  prawa  do  sądu.

Wprowadzane tu ograniczenia muszą zatem czynić zadość konstytucyjnym warunkom ingerencji w

konstytucyjnie chronione  prawa (art.  31 ust. 3 Konstytucji).  Wskazać jednak trzeba na istotne

ograniczenie  poglądu,  zgodnie  z  którym rozstrzyganie  w  sprawie  odpowiedzialności  karnej  w

zakresie, w jakim dotyczy czynu naruszającego dobro prawne pokrzywdzonego, jest jednocześnie

rozstrzygnięciem w sprawie interesów prawnych pokrzywdzonego, a więc mieści się w zakresie

pojęcia sprawy. W orzecznictwie  odnosi się  go  bowiem  jedynie  do  nadania  pokrzywdzonemu

108 Wyrok TK z dnia 18 maja 2004 r., sygn.:  SK 38/03, op. cit. 
109 Tak wyrok TK z dnia 2 kwietnia 2001 r., sygn.: SK 10/00, ZU 3/2001, poz. 52, oraz wyrok TK z dnia 18 maja

2004 r., sygn.:  SK 38/03, op. cit. 
110 Tak  w  orzecznictwie  jak  i  w  doktrynie  prawa  procesowego  wskazuje  się  na  materialny  charakter  definicji

pokrzywdzonego por. uchwała SN z dnia 23 października 2003 r., sygn. akt: I KZP 29/2003, Lexpolonica nr 363963
oraz podana tam literatura przedmiotu. 
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określonych uprawnień w toku wszczętego już postępowania (należałoby dodać: „sądowego, gdyż

tylko w takim zakresie mówić można o realizacji prawa do „s ą d u” lub o „w y m i a r z e  s p r a w

i   e  d  l  iw  o  ś  ci”  -  podkr.  -  P.C.).  Odmiennie  natomiast  w  orzecznictwie  ocenia  się  prawo

pokrzywdzonego do zainicjowania postępowania sądowego w przedmiocie pociągnięcia sprawcy

czynu zabronionego do odpowiedzialności karnej. W tym kontekście, w  orzecznictwie Trybunału –

w ślad za poglądami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz ustaleniami doktryny prawa

karnego – przyjmuje się takie rozumienie tego prawa, które z zakresu jego gwarancji wyklucza

prawo do zainicjowania przez pokrzywdzonego postępowania w sprawie karnej111. W orzecznictwie

rozważany był problem, czy w ogóle a jeśli tak, to do jakiego stopnia, prawo pokrzywdzonego do

samodzielnego  wniesienia  aktu  oskarżenia  w  odniesieniu  do  kategorii  przestępstw

prywatnoskargowych  oraz  prawo  do  subsydiarnego  atu  oskarżenia  w  sprawach,  w  których

oskarżyciel  publiczny  zdecydował   o  zaniechaniu  ścigania  z  urzędu,  pozostaje  pod  ochroną

przepisu  art.  45 ust.1  Konstytucji  RP112.  W swojej argumentacji  Trybunał  odwołuje  się  w tym

miejscu  do  sygnalizowanego  wyżej  publicznego  charakteru  prawa  karnego  i  procesu  karnego.

Twierdzi,  że  prawo  karne  jest  w  swej  zasadniczej  funkcji  prawem publicznym  i  stoi  przede

wszystkim na straży interesu publicznego. Pod tym pojęciem należy rozumieć zarówno interesy

wspólnoty  jak  i  indywidualne  interesy  jej  członków,  których  respektowanie  tworzy  warunki

harmonijnego  funkcjonowania  życia  społecznego.  O  tym,  czy  istnieją  przesłanki  wszczęcia

postępowania  w sprawie  popełnienia  przestępstwa  ściganego  z  oskarżenia  publicznego,  a  więc

stanowiącego naruszenie interesu publicznego, zarówno wówczas gdy poszkodowanym jest osoba

indywidualna  czy zbiorowość,  decyduje  oskarżyciel  publiczny113.   Prawo  pokrzywdzonego  do

wszczęcia  postępowania  karnego  nie  wynika  z  art.  45  ust.  1  Konstytucji  RP.  Gwarantuje  ono

ingerencję sądu w sytuacjach, w których pojawia się konieczność rozstrzygania o prawach danego

podmiotu. Nie zawsze bowiem, pomimo subiektywnych odczuć pokrzywdzonego, czyn zarzucany

sprawcy  nosi  znamiona  przestępstwa  i  wymaga  wytoczenia  sprawy  karnej  przed  sądem.

Konsekwencją  tak  ukształtowanego  standardu  konstytucyjnego  w omawianym  tu  zakresie  jest

obowiązujący  obecnie  model  zaskarżalności  decyzji  prokuratora  o  umorzeniu  lub  o  odmowie

wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego w przypadku

stwierdzenia  braku  interesu  publicznego  w  objęciu  takiego  czynu  ściganiem  z  oskarżenia

publicznego114.  Powyższe  ograniczenia  pokrzywdzonego  w  jego  prawie  do  inicjowania

111 P. Hofmański,  Prawo do sądu w sprawach karnych jako gwarancja ochrony praw człowieka (...), op. cit.;  M.A.
Nowicki, Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa, Warszawa 1998, teza 617, s. 132 i teza 665,
s. 142,por. również powołane wyżej wyrok w sprawach: SK 10/00, op. cit., oraz SK 38/03, op. cit.

112 Por. np. wyrok TK z dnia 2 kwietnia 2001 r., sygn.: SK 10/00, op. cit.
113 Ibidem, s. 7.
114 Por. art. 60 § 1 k.p.k.
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postępowania  w  sprawie  karnej  Trybunał  odnosi  jedynie  do  czynów  ściganych  z  oskarżenia

publicznego.  Należy  zatem przyjąć,  że  w  odniesieniu  do  czynów prywatnoskargowych  zakres

uprawnień pokrzywdzonego kształtuje się szerzej. Prawo do zainicjowania postępowania w sprawie

odpowiedzialności sprawcy za taki czyn wchodzi zatem w zakres prawa (pokrzywdzonego) do

sądu.  Trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że w prawie karnym możliwa jest sytuacja, gdy ten sam czyn

sprawcy wyczerpywać  będzie  znamiona  przestępstwa ściganego  z oskarżenia  publicznego  oraz

prywatnoskargowego. Formułowane w nauce prawa karnego oraz w judykaturze reguły wyłączania

wielości  ocen  (reguły  konsumpcji,  subsydiarności)  prowadzić  będą  w  takich  wypadkach  do

pominięcia  w  kwalifikacji  takiego  czynu  typów prywatnoskargowych.  Stosując  konsekwentnie

przyjęte przez ustawodawcę kryteria należałoby przyjąć szerzy zakres uprawnień pokrzywdzonego

do inicjowania postępowania  również w tych sprawach.  Istotne jest  zatem takie ukształtowanie

odpowiednich  instytucji  procesowych  i  materialnoprawnych,  by  zapewnić  pokrzywdzonemu

realizację  przysługujących  mu  uprawnień.  Dotyczy  to  w  szczególności  odpowiedniego

ukształtowania  definicji  pokrzywdzonego,  tak,  by  pominięcie  w  kwalifikacji  czynów

prywatnoskargowych  nie  niwelowało  uprawnień  pokrzywdzonego115.  Niezbędne  jest  również

przyjęcie  takich  przesłanek  umorzenia  postępowania  w  sprawie  o  przestępstwo  z  oskarżenia

publicznego,  by organy postępowania  przygotowawczego oraz sąd nie  mogły wydać decyzji o

zaniechaniu  ścigania,  gdy  istnieją  podstawy  do  stwierdzenia  popełnienia  czynu  ściganego  z

oskarżenia prywatnego, tudzież,  by wydana decyzja o braku podstaw do ścigania  przestępstwa

publicznoskargowego, nie stanowiła w takiej sytuacji przeszkody do wniesienia aktu oskarżenia o

czyn prywatnoskargowy. 

Przyjąć należy, że scharakteryzowany w podany wyżej sposób status pokrzywdzonego w

kontekście  prawa  do  sądu  (art.  45  ust.  1  Konstytucji  RP)  oraz  zasady  sądowego  wymiaru

sprawiedliwości (art.  175  ust.  1  Konstytucji  RP)  analogicznie  kształtuje  się  na  gruncie  innych

postępowań karnych w rozumieniu konstytucyjnym, a więc w szczególności prawa  wykroczeń116.

Nie było to wprawdzie dotychczas przedmiotem wypowiedzi Trybunału, jednak stwierdzić trzeba,

że  poczynione  w  odniesieniu  do  pozycji  prawnej  pokrzywdzonego  w  procesie  karnym uwagi

odnosić można do innych podmiotów, których sfera praw i obowiązków pozostaje w takim związku

z  sytuacją  oskarżonego,  że  rozstrzygnięcie  w  przedmiocie  odpowiedzialności  karnej  w  sposób

bezpośredni  oddziałuje  na  ich  prawa.  Przykładem  takich  podmiotów  może  być  właściciel
115 Por.  prawidłowe  w  tym  zakresie:  uchwała  SN  z  dnia  21  października  2003  r.,  sygn.  akt:  I  KZP 29/2003,

LexPolonica nr 363963, postanowienie SN z dnia 1 kwietnia 2005 r., sygn. akt: IV KK 42/2005, LexPolonica nr
384743, postanowienie SN z dnia 26 marca 2009 r. ,sygn. akt: I KZP 2/2009, postanowienie SN z dnia 25 marca
2010 r., sygn. akt:IV KK 316/10, Lexpolonica 2244782.

116 SK 38/03. Prawu karnemu skarbowemu nie jest znana odrębna instytucja prawna pokrzywdzonego. 
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podlegającego przepadkowi narzędzia lub innego przedmiotu stanowiącego mienie ruchome, które

służyło lub było przeznaczone do popełnienia przestępstwa skarbowego (art. 31 § 1a k.k.s. w zw. z

art. 29 pkt 2 k.k.s.),  podmiot, na rzecz którego sprawca przeniósł mienie co do którego obowiązuje

domniemanie, że stanowi korzyść uzyskaną z popełnienia czynu zabronionego (art. 45 § 3 k.k., art.

33 § 3 k.k.s.), podmiot, który z popełnienia przestępstw uzyskał korzyść majątkową (art. 52 k.k.,

art. 24 k.k.s.).

16 Wymiarem  sprawiedliwości  nie  jest  postępowanie  przygotowawcze117.  Nie  jest  w

szczególności sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości wydanie przez prokuratora postanowienia

o  odmowie  wszczęcia  lub  umorzeniu  postępowania  przygotowawczego.  Wykluczenie

postępowania  przygotowawczego  ze  sfery  „sądowego  wymiaru  sprawiedliwości”  wydaje  się

intuicyjne,  z  uwagi na  zakres  podmiotowy tej zasady.  Również Trybunał  w powołanym wyżej

orzeczeniu argumentację na rzecz omawianego tu stanowiska ograniczył jedynie do stwierdzenia,

że jest to postępowanie niesądowe („niesądowe stadium procesu karnego”) i już z tego względu nie

może być traktowane jako objęte gwarancjami wynikającymi z tych przepisów Konstytucji, które

odnoszą  się  do  sądów.  Nie  kwestionując  trafności  samego  poglądu  co  do  tego,  że  czynności

wykonywane  przez  prokuratora  w  ramach  postępowania  przygotowawczego  nie  stanowią

„sądowego wymiaru sprawiedliwości”, wskazać jednocześnie trzeba na niewystarczający charakter

zaproponowanej przez Trybunał na potrzeby rozstrzygnięcia tej kwestii argumentacji. Nie pozwala

ona  bowiem  w  istocie  na  samodzielną,  odwołującą  się  do  kryteriów  merytorycznych,  a  co

najważniejsze  niezależną  od  decyzji  ustawodawcy  o  powierzeniu  organom  niesądowym

postępowania przygotowawczego określonych kompetencji,  ocenę ich charakteru.  Na wadliwość

krytykowanego tu sposobu rozumowania wskazuje nie budząca wątpliwości konstatacja, zgodnie z

którą samo przyznanie określonej kompetencji organowi niesądowemu nie może przesadzać tego,

że zgodnie ze standardem konstytucyjnym nie powinna ona znaleźć się poza zakresem sądowego

wymiaru sprawiedliwości. Decydować o tym muszą jakieś merytoryczne kryteria, np. związany ze

stosowaniem  danej  instytucji  znaczny  stopień  dolegliwości,  bądź  doniosłość  prawa

konstytucyjnego, w które ingeruje określony instrument procesowy.

Zdaniem Trybunału również rozpoznawanie przez sąd zażaleń na postanowienia prokuratora

o  zaniechaniu  prowadzenia  (o  umorzeniu)  lub  o  odmowie  wszczęcia  postępowania

przygotowawczego  nie wchodzą w zakres sądowego wymiaru sprawiedliwości.  Nie przybierają

117 Wyrok TK z dnia 2 kwietnia 2001 r., sygn.: SK 10/00, op. cit., powtórzone również w wyrok TK z dnia 11 czerwca
2002 r., sygn: SK 5/02, OTK ZU 4/A/2002, poz. 41.
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bowiem postaci merytorycznego orzeczenia w sprawie.  Pełnią wyłącznie funkcje kasacyjne i są

elementem sądowej kontroli nad niektórymi czynnościami tego postępowania118. Stwierdzić trzeba,

że pogląd ten budzi wątpliwości.  Zaznaczyć od razu należy, że został sformułowany na gruncie

skargi  konstytucyjnej,  kwestionującej  konstytucyjność  zamknięcia  drogi  do  samodzielnego

wniesienia  oskarżenia  w  sytuacji,  gdy  sąd  utrzymał  w  mocy  rozstrzygnięcie  prokuratora  o

umorzeniu  postępowania  przygotowawczego.  Punkt  ciężkości  rozważań  Trybunału  spoczywał

zatem w tej sprawie na zagadnieniach proceduralnych.

Podkreślenia  wymaga,  że  sam tylko  kasacyjny  charakter  orzeczenia  nie  może  mieć  tu

przesądzającego znaczenia, skoro nie budzi wątpliwości, że kasatoryjny wyrok sądu odwoławczego

jest „sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości”, tak jak wyrok sądu pierwszej instancji.

Rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie zasadności zaniechania przez oskarżyciela publicznego

dalszego prowadzenia postępowania karnego jest  decyzją niezwykle doniosłą z punktu widzenia

sytuacji  prawnej  i  to  zarówno  podejrzanego,  jak  i  pokrzywdzonego.  Z  punktu  widzenia

podejrzanego,  nie  jest  przede  wszystkim  obojętne,  z  jakich  względów  i  na  jakiej  podstawie

oskarżyciel zdecydował się na umorzenie postępowania lub odmowę jego wszczęcia. Nie jest bez

znaczenia,  jakie ustalenia poczyniono w toku rozpoznawanej sprawy, ani też jakie racje legły u

podstaw decyzji organu oskarżycielskiego. Istotne jest wreszcie, czy w postanowieniu o umorzeniu

postępowania stwierdzono popełnienie przez niego czynu zabronionego, czy przesądzono, że czyn

ten realizował znamiona czynu zabronionego.

Wadliwość  poglądu, zgodnie  z  którym rozstrzygnięcie  sądu w przedmiocie  zażalenia  na

postanowienie  organu  postępowania  przygotowawczego  o  zaniechaniu  ścigania  nie  jest

podejmowane w ramach „sądowego wymiaru sprawiedliwości”, jest szczególnie widoczna w tych

przypadkach, gdy sąd aprobuje decyzję o umorzeniu postępowania bądź odmowie jego wszczęcia,

która została  wydana  z powołaniem na  znikomy stopień społecznej  szkodliwości  przypisanego

sprawcy czynu.  Ocena karygodności następować bowiem w takich wypadkach powinna  już po

stwierdzeniu, że podejrzany rzeczywiście dopuścił się zarzucanego mu czynu oraz że czyn ten miał

charakter bezprawny, karalny i zawiniony119.  

Można  dostrzec  również  sprzeczność   krytykowanego  tu  zapatrywania  z  poglądami

wyrażonymi w orzecznictwie Trybunału co do pojęcia „wymiaru sprawiedliwości”. W niektórych

orzeczeniach  wprost  wskazywano  bowiem,  że  instytucja  znikomego  stopnia  społecznej

szkodliwości jest jednym z instrumentów indywidualizacji odpowiedzialności karnej,  zaliczanym

118 Wyrok TK z dnia 2 kwietnia 2001 r., sygn.: SK 10/00, op. cit., s. 14.
119 Możliwe jest jednak – jak się wydaje - umorzenie postępowania z powołaniem na przyczynę wskazaną w art. 17 §1

pkt 3 k.p.k. bez jednoznacznego przesądzenia tych kwestii, a jedynie przyjmując hipotetycznie, że przesłanki te są
spełnione. 
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do  sędziowskiego  wymiaru kary120.  Nie  sposób przy tym przyjąć,  by możliwość  zaliczenia  tej

decyzji  do  sfery  wymiaru  sprawiedliwości  przekreślał  fakt,  że  w  przypadku  kontroli  decyzji

prokuratora to nie sąd stosuje tę instytucję,  lecz jedynie  kontroluje decyzję wydaną przez inny

organ. Zarówno w orzecznictwie konstytucyjnym, jak i w doktrynie prawa, przyjmuje się bowiem

w  sposób  nie  budzący  wątpliwości,  że  sprawowanie  wymiaru  sprawiedliwości  może  również

polegać  na sądowej kontroli decyzji i rozstrzygnięć  podejmowanych przez organy niesądowe121.

Ponadto  Trybunał  Konstytucyjny  w  wyroku  w  sprawie  SK  3/07  uznał  wykluczenie

możliwości  zaskarżenia  przez  obwinionego  w  postępowaniu  dyscyplinarnym  sędziego

postanowienia  o umorzeniu postępowania (skarga dotyczyła umorzenia postępowania właśnie z

powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu) za niezgodne z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Postanowienie o zaniechaniu prowadzonego postępowania karnego wobec sprawcy czynu

zabronionego ma równie niebagatelne znaczenie dla sytuacji prawnej osoby pokrzywdzonej takim

czynem. Z jej perspektywy decyzja ta oznacza bowiem korzystające z przymiotu prawomocności

rozstrzygnięcie  o  rezygnacji  z  prowadzonej  przez  organy  władzy  publiczne  ochrony  praw  i

wolności. Docenienie wagi tej decyzji nie jest równoznaczne z przyznaniem  pokrzywdzonemu na

tym  etapie  postępowania  wszystkich  uprawnień,  jakie  zwykle  łączą  się  z  prawem  do  sądu.

Specyficzny układ procesowy w jakim orzeka sąd, tudzież fakt, że nie jest częścią prawa do sądu

inicjowanie  postępowania  w sprawie karnej przez  pokrzywdzonego,  pozwalają  na  odpowiednią

modyfikację standardu konstytucyjnego w tym zakresie. Odmienne jednak postąpienie prowadzi do

obniżenia  poziomu  konstytucyjnych  wymagań  związanych  z  postępowaniem  w  przedmiocie

zażalenia  na  postanowienie  o  zaniechaniu  ścigania  poniżej  granicy,  jaką  wyznacza  waga

podejmowanej decyzji  dla  praw i  obowiązków stron. Należy zatem moim zdaniem przyjąć,  że

sposób ukształtowania  postępowania  w omawianej  tu  sprawie  winien  odpowiadać  standardowi

wskazanemu  w  art.  45  ust.  1  Konstytucji  RP  oraz   -  w  odpowiednim  zakresie,  a  więc  z

odpowiednimi wynikającymi ze specyfiki tego postępowania modyfikacjami – w art.  175 ust.  1

Konstytucji RP.

Dostrzec  jeszcze  należy  tę  konsekwencję  krytykowanego  w  tym  miejscu  stanowiska

Trybunału, która prowadzi do wniosku o akceptacji dopuszczalności szerszego niż w obrębie „jądra

kompetencyjnego judykatury” wpływu organów pozostałych segmentów władzy państwowej. Nie

sposób tymczasem uznać za zgodne z art. 175 ust. 1 Konstytucji zawężenie granic kognicji sądu

orzekającego  w  przedmiocie  zażalenia  pokrzywdzonego  na  postanowienie  prokuratora  w

przedmiocie umorzenia postępowania.
120 Postanowienie TK z dnia 29 lutego 2012 r., sygn.: P 22/11 op. cit.
121 J. Zimmermann, Prawo do sądu w prawie administracyjnym, RPEiS, Rok LXVVIII, zeszyt 2/2006 oraz podana tam

dalsza literatura przedmiotu oraz wyrok TK z dnia 11 czerwca 1999 r, sygn.: K 11/98, Z.U. 5/1999, poz. 97.

60



17  O zaliczeniu  danego  typu decyzji  do  sfery wymiaru  sprawiedliwości  może  również

przesądzać  waga  związanej  z  nią  ingerencji  w  konstytucyjnie  chronione  prawa  i  wolności.

Okoliczność ta stanowi samodzielne kryterium decydujące o poddaniu danej kompetencji reżimowi

wynikającemu z łącznie odczytanych przepisów art. 45 ust.1 oraz art. 175 ust. 1 Konstytucji RP.

Pojęcie  sprawy obejmuje  każdą  decyzję  sądu  o  pozbawieniu  człowieka  wolności.  Dotyczy to

kontroli  zasadności,  legalności i  prawidłowości zatrzymania procesowego122,  doprowadzenia  do

izby  wytrzeźwień123 Odrębną  sprawę  w  rozumieniu  art.  45  ust.  1  Konstytucji  RP  tworzy

rozpoznanie wniosku o zastosowanie i przedłużenie tymczasowego aresztowania i to zarówno w

toku i na potrzeby postępowania przygotowawczego, jak i sądowego124. 

W oparciu o takie same kryteria do sfery wymiaru sprawiedliwości zaliczono wydanie przez

sąd orzeczenia w przedmiocie przepadku przedmiotów125. Szczególną normatywną podstawę tego

poglądu tworzy bowiem art. 46 Konstytucji RP.

18  Konstytucyjne pojęcie „sprawy” dotyczy nie tylko wąsko rozumianego postępowania

głównego, lecz może także obejmować inne postępowania, w których sąd rozstrzyga o prawach i

obowiązkach danego  podmiotu”126.  Mieszczą się  zatem w tym pojęciu  podejmowane  na  etapie

postępowania  wykonawczego  decyzje  skutkujące  pozbawieniem człowieka  wolności.  Również

oceniając w sprawie K 26/04 regulację z art. 50 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  – Prawo o

ustroju  sądów  powszechnych127,  przewidującą  zamianę  orzeczonej  tytułem  kary  porządkowej

grzywny na karę aresztu, Trybunał uznał,  że także decyzje podejmowane w ramach postępowań

ubocznych  i  incydentalnych  mogą  mieć  istotny wpływ na  sytuację  prawną  jednostki.   Z  tego

względu mogą mieścić się w kategoriach „sprawy”.

 19  Istotne  ustalenia  co  do  sposobu  rozumienia  konstytucyjnego  pojęcia  „wymiar

sprawiedliwości”  poczynić  również  można  od  strony  negatywnej.  Pewne  wskazówki,  co  do

122 Postanowienie TK z dnia  22 października 2007 r.,  sygn.: P 24/07, OTK ZU 9/A/2007,  poz. 118,  por. również
uchwała SN z dnia 28 marca 2012, sygn. akt: I KZP 26/11, Lex polonica 3075226. 

123 Wyrok TK z dnia 11 czerwca 2002, sygn. : SK 5/02 4/A/2002, poz. 41.
124 Wyrok TK z dnia 24 lipca 2006, sygn.: SK 58/03,  OTK ZU 7/A/2006, poz. 85, wyrok TK z dnia 10 czerwca 2008

r., sygn.:  SK 17/07, OTK ZU 5/A/2008, poz. 78, postanowienie TK z dnia 10 marca 2009, sygn.: SK 39/07, OTK
ZU3/A/2009, poz. 33,  wyrok TK z dnia 5 października 2010 r., sygn.: SK 26/08, OTK ZU 8/A/2010, poz. 73,
wyrok  TK z  dnia  20  listopad  a  2012 r.,  sygn.:  SK 3/12,  OTK ZU10/A/2012,  poz.  123,  dotyczy to również
tymczasowego aresztowania w ramach procedury ENA – por. wyrok TK z dnia 27 kwietnia 2005, sygn. P 1/05,
OTK ZU 4/A/20005, poz. 42.

125 Wyrok TK z dnia 6 października 1998 r., sygn.: K 36/97 ZU 5/1998, poz. 65.
126 Wyrok TK z dnia 17 lipca 2013, sygn.: SK 9/10, OTK ZU6/A/2013, poz. 79, wyrok Tk z dnia 7 października 2014, 

sygn.: K 9/13, op. cit.
127  Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.
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minimalnego konstytucyjnego standardu wynikającego z tej zasady konstytucyjnej można bowiem

wyprowadzić  z  analizy  tych  orzeczeń Trybunału  Konstytucyjnego,  które  dotyczą  problematyki

sankcji administracyjnych w perspektywie zasady podziału władzy. Elementem wspólnym spraw, o

których  tu  mowa,  jest  bowiem  kwestionowanie  rozwiązań  ustawowych  polegających  na

powierzeniu  organom  władzy  wykonawczej  (organom  administracji)  pewnych  kompetencji

związanych z  nakładaniem kar  (głównie  o charakterze  finansowym).  Podnoszący takie zarzuty

wskazywali, że takie postąpienie ustawodawcy jest niezgodne z zasadą podziału władzy, albowiem

wymierzanie  kar  przynależy  wyłącznie  sądom  w  ramach  ich  podstawowej  funkcji,  jaką  jest

sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. 

Negując  trafność  tych  zarzutów  Trybunał  wielokrotnie  wskazywał,  że  nie  wszystkie

przypadki  stosowania  kar  wobec  adresatów  norm  prawnych  pozostawać  muszą  w  obrębie

sądowego wymiaru  sprawiedliwości.  Powierzenie  organom władzy wykonawczej uprawnień do

stosowania  sankcji  o  charakterze  repersyjno-dyscyplinującym  nie  stanowi  samo  w  sobie

wystarczającego  powodu  do  stwierdzenia  naruszenia  konstytucyjnej  zasady podziału  władzy128.

Nie można mówić o wymiarze sprawiedliwości w rozumieniu art. 175 ust. 1 Konstytucji RP, gdy

przesłanki stosowania sankcji finansowych mają charakter w pełni zobiektywizowany. Tam, gdzie

dla zastosowania sankcji nie ma obowiązku ustalania winy sprawcy, a przesłanką orzeczenia kary

jest jedynie wina rozumiana jako niezgodność zachowania z obiektywnym porządkiem prawnym,

brak jest podstaw do określenia takiej działalności mianem wymiaru sprawiedliwości. Powierzenie

orzekania  w  takich sprawach organom niesądowym nie  narusza standardu  konstytucyjnego  tak

długo, jak legalność działań tych organów pozostaje pod kontrolą niezawisłego sądu129.

Działalność polegająca na wymierzaniu kar sprawcom naruszeń porządku prawnego nie

może być zaliczana do wymiaru sprawiedliwości tak długo, jak organy stosujące sankcji nie mają

kompetencji do miarkowania surowości orzekanych konsekwencji. Jeśli o wysokości i rodzaju kary

stosowanej  przez  organy  w  odniesieniu  do  poszczególnych  rodzajów  naruszeń  decydują  akty

prawodawcze,  brak  jest  podstaw,  by  działania  takie  określać  mianem  „wymierzania  kar”.

Aktywność ta bliższa jest bowiem ich „stosowaniu”130.

5 Problem ingerencji władzy ustawodawczej w rozstrzygnięcia konkretnych spraw

zawisłych przed organami stosującymi prawo

128 Wyrok TK z dnia 11 czerwca 1999 r, sygn.: K 11/98, op. cit., wyrok TK z dnia 21 lutego 2001 r., sygn.: P 12/00, op.
cit., wyrok TK z dnia 9 grudnia 2003 , sygn.: P 9/02, OTK ZU 9/A/2003, poz. 100.

129 Wyrok TK z dnia 15 października 2013, sygn.: P 26/11, OTK ZU 7/A/2013, poz. 99.
130 W. Radecki:  Kary pieniężne w polskim systemie prawnym...,  op. cit.,  s.  5-18, tenże: Prawo do sądu podmiotu

obwinionego...., op. cit.
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Trybunał  Konstytucyjny  był  również  konfrontowany  z  praktyką  ingerencji  przez

ustawodawcę  w niezakończone  jeszcze  postępowania  w  przedmiocie  odpowiedzialności  karnej

poszczególnych  osób.  W  sprawach  P  32/06131 oraz  P  39/07132 kwestionowano  zgodność  z

Konstytucją ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz. U. Nr 132,

poz. 1109),  której przedmiotem było  wydłużenie  terminów przedawnienia karalności określonej

kategorii  przestępstw.  Zarówno  z  przebiegu  prac  legislacyjnych,  jak  i  z  uzasadnienia  projektu

ustawy wynikało  w  sposób nie  budzący wątpliwości,  że  jednym z  celów jej  uchwalenia  było

zapobieżenie  przedawnieniu  najpoważniejszych  przestępstw  gospodarczych.  Wskazywano  przy

tym na konkretne postępowania prowadzone przed jednym z sądów powszechnych i twierdzono, że

upływ  terminu  przedawnienia  karalności  i  konieczność  umorzenia  postępowania  w tej sprawie

dowodzić  będzie  nieskuteczności  państwa  w  realizacji  polityki  karnej  w  zakresie  ścigania

poważnych przestępstw gospodarczych.  Jasno  w tym układzie  okoliczności rysowała  się  zatem

próba ingerencji ustawodawcy w konkretną sprawę rozstrzyganą przez sąd. Zarzuty takie wprost

formułowano  w  treści  kierowanych  do  Trybunału  pytań  prawnych,  wskazując,  że  „celem

nowelizacji była bezpośrednia i arbitralna ingerencja władzy publicznej w toczący się proces w tzw.

aferze FOZZ”133. 

Trybunał Konstytucyjny w sposób jednoznacznie negatywny ocenił praktykę polegającą na

uczynieniu  z  pojedynczych  przypadków  motywów  działalności  prawodawczej.  Stwierdził,  że

przepisy prawne – jako akty generalne i abstrakcyjne - nie powinny być uchwalane na potrzeby

rozstrzygania  konkretnych  sytuacji  faktycznych.  Politykę  ustawodawczą  polegającą  na  próbie

zastąpienia  niesprawności  systemu  wymiaru  sprawiedliwości  poprzez  wydłużanie  terminów

przedawnienia  przestępstw  uznał  za  niezgodną  z  zasadą  podziału  władzy  w  państwie

demokratycznym. Podkreślił przy tym, że władza wykonawcza i ustawodawcza nie mogą w żadnej

mierze  zastępować  wymiaru  sprawiedliwości  w  realizacji  jego  funkcji.  Za  pozostające  w

sprzeczności  z  zasadą  zaufania  do  państwa  uznano  częste,  motywowane  poza  merytorycznie,

ingerencje w treść obowiązujących rozwiązań w sferze prawa karnego materialnego134.  

Pomimo tak krytycznej oceny samego zjawiska,  Trybunał nie podzielił  twierdzeń sądów

pytających co  do  niezgodności  zaskarżonej  ustawy z  przepisami Konstytucji  oraz europejskiej

konwencji.  Swą  merytoryczną  ocenę  zakwestionowanego  rozwiązania  oparł  na  ustaleniu  jego

normatywnego  charakteru.  Konstatował,  że brak jest  podstaw do przyjęcia,  że przepisy ustawy

zostały  uchwalone  (tylko)  na  potrzeby  konkretnego  przypadku.  Skoro  bowiem mają  charakter
131 Wyrok TK z dnia 15 października 2008, sygn.: P 32/06, OTK ZU 8/A/2008, poz. 138.
132 Postanowienie TK z dnia 11 lutego 2009, sygn.: P 39/07, OTK ZU2/A/2009, poz. 12.
133 Sądy pytające jako adekwatne w tej mierze wzorce konstytucyjnej kontroli wskazały: art. 2, art. 10 ust. 1, art. 45

ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 6 EKPCz.
134 Wyrok TK z dnia 15 października 2008, sygn.: P 32/06, op. cit., s. 19-20.
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normatywny,  znajdują zastosowanie do całej klasy wypadków.  Taki tok rozumowania zasługuje

jednak na negatywną ocenę, i to kilku powodów. Zwrócić trzeba uwagę, że czym innym jest sam

generalno-abstrakcyjny charakter danego aktu prawnego, czym innym zaś ustalenie,  że jedynym

lub zasadniczym powodem działalności prawodawczej jest ingerencja w los konkretnego toczącego

się postępowania karnego. Kontroli Trybunału,  w każdym razie z punktu widzenia zgodności z

zasadą  podziału  władzy i  poszanowaniem dla  niezależności  władzy sądowniczej,  powinna  być

poddana sama decyzja ustawodawcy o ingerencji, nie zaś forma tego wkroczenia. Formalna szata

nadana przez prawodawcę jego działaniom nie powinna czynić kontroli Trybunału nieskuteczną.

Rzeczą ustaleń faktycznych w postępowaniu przed Trybunałem jest  kategoryczne i nie  budzące

wątpliwości ustalenie rzeczywistego motywu i celu działań ustawodawcy.  W sprawie P 32/06 od

poczynienia  ustaleń  w  omawianym  tu  zakresie  Trybunał  wyraźnie  się  uchylił,  akcentując,  że

uzasadnienie  aktu  normatywnego  nie  jest  częścią  tego  aktu   i  może  stać  się  jedynie  źródłem

pomocniczych dyrektyw interpretacyjnych do jego wykładni. Rezygnował zatem z wykorzystania

treści  uzasadnienia  oraz  z  materiałów  prac  legislacyjnych  jako  podstawy  do  ustalenia

rzeczywistych intencji ustawodawcy i rzeczywistych skutków zmiany normatywnej.  Swą ocenę

prowadził z pominięciem omawianej części materiału, twierdząc, że uzasadnienie aktu prawnego

nie może prowadzić do przyjęcia takiego rozumienia jego postanowień, które byłyby sprzeczne z

brzmieniem językowym. Koncentrując się natomiast  na warstwie językowej zakwestionowanego

aktu, trudno było – zdaniem Trybunału – przyjąć, by w istocie celem działań ustawodawczych była

ingerencja w konkretne niezakończone jeszcze postępowanie. 

Potraktowanie  przez  Trybunał  generalno-abstrakcyjnego  charakteru  aktu  prawnego  jako

przeszkody do przeprowadzenia kontroli działań ustawodawcy w perspektywie zasady podziału

władzy jest o tyle jeszcze nieprzekonujące,  że uchwalenie aktu  o innym charakterze poddawać

mogłoby w ogóle w wątpliwość kognicję Trybunału do rozpoznania sprawy (art. 188 Konstytucji

RP)135. W tym ujęciu ingerencja ustawodawcy w rozstrzygnięcie konkretnej sprawy mogłaby zatem

wymknąć się efektywnej kontroli ze strony Trybunału Konstytucyjnego. 

Nie jest bez znaczenia dla oceny ingerencji ustawodawcy w los konkretnego toczącego się

postępowania  karnego,  jakiego  dokładnie  elementu  ingerencja  ta  dotyczy.  W  obu  sprawach

Trybunał wskazał, że ingerencja ustawodawcy, polegająca na uchwaleniu zaskarżonego aktu, nie

dotyczyła  merytorycznego  rozstrzygnięcia  (skazania  czy  uniewinnienia,  wymiaru  kary,

zastosowania środków karnych),  lecz tego, by do  wydania  merytorycznego orzeczenia  w ogóle

135 Za niezgodne z polskim porządkiem konstytucyjnym, z przyjętym systemem źródeł prawa oraz z obowiązującą
koncepcją „ustawy” jako źródła prawa uznaje się bowiem uchwalenie ustaw indywidualno – konkretnych, por. L.
Garlicki, Polskie prawo …, op. cit., s. 133. Kognicja Trybunału do kontroli takiego aktu byłaby wątpliwa w świetle
art. 188 Konstytucji RP.
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doszło.   Pomijając  niespójność  tego  stwierdzenia  z  poczynionymi wcześniej  spostrzeżeniami136

wskazać trzeba,  że na jego tle  nie jest  jasne,  czy swą ocenę dopuszczalności ingerencji władzy

ustawodawczej  w  sferę  wymiaru  sprawiedliwości  uzależnia  on  od  przedmiotu  tej  ingerencji.

Przytoczona  wypowiedź  sugeruje,  że  Trybunał  jest  skłonny  inaczej  oceniać  krytykowane

postąpienie  ustawodawcy w przypadku, gdy próbuje  wpłynąć na  takie elementy sędziowskiego

wymiaru  sprawiedliwości  w  sprawach  karnych  jak  karalność  samego  zachowania,  rodzaj  lub

surowość orzekanych środków. Odnośnie terminu przedawnienia karalności twierdzi natomiast, że

taka ingerencja ustawodawcy nie polega na wywieraniu wpływu na merytoryczne rozstrzygnięcie,

ale tylko na tym, aby merytoryczne rozstrzygnięcie sądowe w ogóle mogło zapaść. Twierdzenie to

nie jest przekonujące. Ingerencji i to bezpośredniej  można się dopatrywać w zapobieżeniu wydania

przez  sąd  decyzji  o  zaniechaniu  dalszego  prowadzenia  postępowania  karnego,  które  to

rozstrzygnięcie byłoby – choć nie bezwarunkowo – korzystne dla oskarżonego. Po drugie Trybunał

formułuje  nadmiernie  rygorystyczne  wymagania  pod  adresem  sposobu  rozumienia  ingerencji

ustawodawcy w konkretne postępowanie  sądowe.  Nie jest  wystarczające wykazanie,  że zmiana

modyfikuje podstawy i zakres odpowiedzialności konkretnej osoby, lecz że w istocie doprowadzi

ona do odmiennej oceny zakresu odpowiedzialności karnej tej osoby, niżby miało to miejsce bez

ingerencji ustawodawcy. W tym ujęciu, sama zmiana surowości ustawowego zagrożenia nie byłaby

dowodem na ingerencję ustawodawcy w losy konkretnego postępowania. Byłaby nim dopiero taka

regulacja, która obligowałaby sąd do wymierzenia oskarżonemu surowszej kary.

Wskazać  jeszcze  trzeba,  że  w  przypadku  takich  prób  ingerencji  ustawodawcy  w  losy

konkretnych rozstrzyganych przez sądy spraw, które polegałyby na modyfikacji podstaw i zasad

odpowiedzialności tudzież  rodzaju  i  intensywności orzekanych  kar,  problem naruszenia  zasady

podziału władz i nieuprawnionego wkroczenia w sferę sędziowskiego wymiaru sprawiedliwości

schodziłby na dalszy plan.  W tym bowiem zakresie pierwszorzędne znaczenie miałaby zawsze

ocena dochowania przez ustawodawcę reguł i zasad związanych z zakazem wstecznej modyfikacji

podstaw odpowiedzialności karnej. Z tego też właśnie względu w omawianych wyżej sprawach  P

32/06  oraz  P 39/07  zagadnienie  zgodności  ingerencji  ustawodawcy  z  zasadą  podziału  władzy

rysowało się tak wyraziście. Zgodnie bowiem z ukształtowanym już w czasie rozpoznawania tych

pytań prawnych poglądem Trybunału  Konstytucyjnego,  modyfikacja  terminów przedawnienia  i

stosowanie w tym zakresie surowszych regulacji nie obowiązujących w czasie popełnienia czynu

zabronionego nie narusza zakazu wstecznego działania prawa ani zasady zaufania obywatela do

państwa  i  stanowionego  przez  nie  prawa.  W  tym  stanie  rzeczy,  zarzut  odnoszący  do

136 Z wcześniejszych uwag jasno bowiem wynikało,  że zdaniem Trybunału brak było jednoznacznych  podstaw do
uznania, że ingerencja w ogóle miała miejsce. 
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zakwestionowania konstytucyjności samej ingerencji ustawodawcy w konkretny układ procesowy

nabierał zasadniczego znaczenia. Stwarzał bowiem pole do oceny zgodności działań ustawodawcy

z Konstytucją. 

6 Wnioski

 1 Zasada  podziału  władzy,  prócz  tego,  że  pełni  rolę  podstawowej  zasady  ogólnej

wyznaczającej porządek ładu instytucjonalnego Rzeczypospolitej Polskiej,  powinna być również

rozumiana jako gwarancja praw realizacji konkretnych konstytucyjnych praw podmiotowych.

 2  W obrębie prawa karnego materialnego interakcje pomiędzy poszczególnymi segmentami

władzy  państwowej mają charakter złożony i wielopłaszczyznowy. 

Relacja władzy ustawodawczej i  sądowniczej ma charakter dwukierunkowy. Po pierwsze

dotyczy warunków i zakresu  dopuszczalnej delegacji pewnych uprawnień przynależnych władzy

ustawodawczej na rzecz władzy sądowniczej, podczas gdy druga płaszczyzna oddziaływań odnosi

się  do  dopuszczalności  przejmowania  przez  władzę  ustawodawczą  pewnych  kompetencji

należących do istoty wymiaru sprawiedliwości. 

Podstawowym  zagadnieniem  omawianym  w  ramach  relacji  władzy  ustawodawczej  i

wykonawczej jest  dopuszczalność przekazania  tej ostatniej uprawnień do  określania elementów

wyznaczających  zakres  odpowiedzialności  karnej.  Szczególne  wątpliwości  konstytucyjne

wywołuje  ten aspekt  zasady  nullum  crimen  sine  lege,  który dotyczy dopuszczalności  i  granic

delegacji  uprawnień  do  określania  podstaw  odpowiedzialności  karnej  na  rzecz  organów

egzekutywy. 

Styk władzy wykonawczej i sądowniczej ujawnia się najpełniej dopiero w tej perspektywie,

która  zakłada  ogólnosystemowe  i  oderwane  od  funkcjonujących  na  poziomie ustawowym

klasyfikacji spojrzenie na wykonywanie tej części władzy państwowej, którą tradycyjnie określa się

jako  ius puniendi.  Nie budzi wątpliwości,  że nie cały zakres władczych uprawnień państwa w

sferze prawa karania jest powierzany władzy sądowniczej. Problematyczny wydaje się już jednak

dobór  kryteriów,  wedle  których  ustawodawca  miałby  decydować  o  zaszeregowaniu

poszczególnych  rodzajów  naruszeń  w  obręb  jurysdykcji  administracyjnej  bądź  sądowej.

Tymczasem wpływ  sposobu  rozstrzygnięcia  powyższych  zagadnień  na  poziom gwarancyjności

systemu  prawa  karnego  uznać  należy  za  niebagatelny  z  uwagi  chociażby  tylko  na  dwie

okoliczności:  znacznie wyższy poziom konstytucyjnych wymagań wobec materialno-prawnych i

proceduralnych elementów prawa karnego oraz ograniczonego – de lege lata – charakteru kognicji

sądownictwa administracyjnego.
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3 Punktem  odniesienia  dla  ustalenia  znaczenia  pojęcia  „wymiar  sprawiedliwości  w

sprawach karnych” (art. 175 ust. 1 Konstytucji RP) poszukiwać należy na gruncie wykładni art. 45

ust. 1 Konstytucji RP i wyrażonego w tym przepisie prawa do sądu. Ta ostatnia kategoria będzie

zatem wyznaczać tę sferę uprawnień władzy sądowniczej,  w odniesieniu do której obowiązywać

będzie najdalej idący zakaz ingerencji innych segmentów władzy państwowej.

Podkreślenia  jednak  wymaga,  że  zasada  „sądowego  wymiaru  sprawiedliwości”  (w  tym

również „sądowego wymiaru sprawiedliwości w sprawie karnej”)  nie wyczerpuje się  w pojęciu

prawa  do  sądu  (odpowiednio:  „prawa  do  sądu  w  sprawie  karnej”).  Posiada  znacznie  szersze

znaczenie gwarancyjne, jako że inkorporuje – nie znajdujące oparcia w art. 45 ust 1 Konstytucji RP

- wymogi odpowiedniego marginesu swobody decyzyjnej, niezawisłości sędziowskiej.

4 Konstytucyjny standard w zakresie stopnia precyzji przepisów kształtujących podstawę

sędziowskiej decyzji o pozbawieniu człowieka wolności tudzież o stosowaniu innych instytucji,

ingerujących w sferę  praw i  obowiązków jednostki,  wyznaczany jest  przez  dwie,  do  pewnego

stopnia  przeciwstawne,  zasady  konstytucyjne.  Z  jednej  bowiem strony poziom konstytucyjnej

ochrony wyznaczać tu będzie reguła, zgodnie z którą sąd winien zawsze dysponować pewną dozą

swobody w podejmowaniu rozstrzygnięcia w przedmiocie wkroczenia w sferę wolności osobistej

lub  innego  prawa  jednostki.  Od  drugiej  strony  granicę  tej  swobody  limitować  będzie  zasada

dostatecznej  określoności  przesłanek  ingerencji  w  konstytucyjnie  chronione  prawa  i  wolności

jednostki. Wraz z wyższą rangą ograniczanego dobra prawnego oraz wraz z rosnącym stopniem

dolegliwości  takiej  ingerencji,  margines  swobody  przysługującej  organowi stosującemu  prawo

winien być odpowiednio szerszy.

5 W orzecznictwie  Trybunału  przyjmuje  się  takie  rozumienie  zakresu  podmiotowego

pojęcia  „wymiar  sprawiedliwości  w  sprawach  karnych”,  które  obejmuje  również  pozycję

pokrzywdzonego  czynem  zabronionym.  Istotą  tego  poglądu  jest  przekonanie,  że  realizujące

znamiona typu czynu zabronionego zachowanie sprawcy godzi w sferę owych praw i wolności

pokrzywdzonego. Udzielenie ochrony tym prawom i interesom jest uzależnione od pociągnięcia

oskarżonego do odpowiedzialności karnej. 

Z  tej  perspektywy  materialnoprawna  definicja  pokrzywdzonego  nabiera  cech  przepisu

wprowadzającego ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw (art 31

ust.  3  Konstytucji  RP)  i  musi  odpowiadać  wszystkim wynikającym z wspomnianego  przepisu

wymogom. 
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Odmiennie  ocenia się  natomiast  prawo pokrzywdzonego  do zainicjowania  postępowania

sądowego w przedmiocie pociągnięcia sprawcy czynu zabronionego do odpowiedzialności karnej.

W tym kontekście w  orzecznictwie Trybunału przyjmuje się takie rozumienie tego prawa, które z

zakresu jego gwarancji wyklucza zainicjowanie przez pokrzywdzonego postępowania w sprawie

karnej.

6 Zastrzeżenia  budzi  stanowisko  Trybunału,  zgodnie  z  którym  nie  stanowi  przejawu

sprawowania  wymiaru  sprawiedliwości  rozpoznawanie  przez  sąd  zażaleń  na  postanowienia

prokuratora o  zaniechaniu  prowadzenia (o  umorzeniu)  lub o odmowie  wszczęcia  postępowania

przygotowawczego. Twierdzeniom tym przeciwstawić można kilka argumentów. 

Sam tylko  kasacyjny charakter orzeczenia nie  może mieć tu przesądzającego znaczenia,

skoro  nie  budzi  wątpliwości,  że  kasatoryjny  wyrok  sądu  odwoławczego   jest  „sprawowaniem

wymiaru sprawiedliwości” w takim samym stopniu co wyrok sądu pierwszej instancji. Istotny jest

tu  nie  forma  orzeczenia,  lecz  zakres  kontroli.  Ten  jednak  w  postępowaniu  sądowym

zapoczątkowanym zażaleniem pokrzywdzonego na wspomniane rodzaje postanowień prokuratora

obejmuje  całość  sprawy,  rozumianej  jako  ocenę  dowodowych  i  materialno  prawnych  podstaw

odpowiedzialności karnej. 

Rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie zasadności zaniechania przez oskarżyciela publicznego

dalszego prowadzenia postępowania karnego jest  decyzją niezwykle doniosłą z punktu widzenia

sytuacji prawnej i to zarówno podejrzanego, jak i pokrzywdzonego. Wyraźny jest  związek tych

sytuacji prawnych ze sferą konstytucyjnych praw i wolności.

Z punktu widzenia podejrzanego nie jest przede wszystkim obojętne, z jakich względów i

na jakiej podstawie,  oskarżyciel zdecydował się  na  umorzenie  postępowania  lub odmowę jego

wszczęcia. Nie jest bez znaczenia, jakie ustalenia poczyniono w toku rozpoznawanej sprawy, ani

też  jakie  racje  legły  u  podstaw  decyzji  organu  oskarżycielskiego.  Dla  podejrzanego  nie  jest

obojętne,  czy w postanowieniu o umorzeniu postępowania stwierdzono popełnienie przez niego

czynu zabronionego, czy przesądzono, że czyn ten realizował znamiona czynu zabronionego.

W przypadku akceptacji decyzji o umorzeniu postępowania z powodu znikomego stopnia

społecznej szkodliwości przypisanego sprawcy czynu, przedmiotem ustaleń jest sprawstwo i wina

podejrzanego.  W przypadku  umorzenia  postępowania  z  powołaniem na wspomnianą  przyczynę

istnieje podstawa do orzeczenia przez sąd przepadku przedmiotów. 

Skoro  Trybunał  w  innych  orzeczeniach  przyznał,  że  instytucja  znikomego  stopnia

społecznej szkodliwości jest  jednym z instrumentów indywidualizacji odpowiedzialności karnej,

zaliczanym do sędziowskiego wymiaru kary,  nie sposób twierdzić,  że traci ona ten status tylko
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dlatego, że sąd nie stosuje tej instytucji, lecz jedynie kontroluje decyzję wydaną przez niesądowy

organ organ postępowania przygotowawczego. 

W  swoim  orzecznictwie  Trybunał  Konstytucyjny  przyjmuje  niekiedy  wprost,  że  brak

możliwości  zaskarżenia  przez  obwinionego  w  postępowaniu  dyscyplinarnym  postanowienia  o

umorzeniu postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu, jest niezgodne z art.

45 ust. 1 Konstytucji RP.

Konsekwencją  krytykowanego  w  tym  miejscu  stanowiska  Trybunału,  jest  akceptacja

dopuszczalności szerszego niż w obrębie „jądra kompetencyjnego judykatury”, wpływu organów

pozostałych segmentów władzy państwowej. Nie sposób tymczasem uznać za zgodne z art. 175 ust.

1  Konstytucji  zawężenia  granic  kognicji  sądu  orzekającego  w  przedmiocie  zażalenia

pokrzywdzonego na postanowienie prokuratora w przedmiocie umorzenia postępowania.

7 Negatywnie  ocenić  należy sposób dokonywanej  przez  Trybunał  oceny takich praktyk

legislacyjnych, które noszą cechy ingerencji w konkretne niezakończone jeszcze postępowania w

przedmiocie odpowiedzialności karnej poszczególnych osób.  Nieefektywny jest  taki mechanizm

kontroli,  który ogranicza katalog jej kryteriów jedynie do weryfikacji normatywnego charakteru

kwestionowanych  przepisów.  Nie-normatywny  charakter  zakwestionowanych  przepisów

wykluczałby zresztą z powodów formalnych kognicję Trybunału do jego kontroli.

Specyfika  naruszenia  zasady  podziału  władzy  przez  wkroczenie  przez  władzę

ustawodawczą  w  sferę  zastrzeżoną  dla  judykatury polega  właśnie  na  tym,  że  charakterystyka

normatywna  aktu prawnego,  który stanowić  będzie  narzędzie tego  naruszenia  –  a  tym samym

przedmiot kontroli – zmierzać będzie do ukrycia rzeczywistego jego znaczenia. 

Zasada  podziału  władzy  posiada  odrębne  znaczenie  normatywne.  Stanowi  samodzielny

mechanizm ochrony praw podmiotowych. Nie wyczerpuje się w innych konstytucyjnie istotnych

zasadach lub wartościach, koduje bowiem takie treści normatywne, które nie są obecne w innych

postanowieniach  Konstytucji.  Sam zatem tylko  fakt,  że  nosząca  cechy ingerencji  w konkretne

postępowanie sądowe zmiana normatywna nie dotyczyła zasad odpowiedzialności karnej, tudzież

rodzaju, czy surowości grożących oskarżonemu kar, nie jest wystarczającym argumentem na rzecz

tezy  o  zgodności  takiej  praktyki  z  konstytucyjną  zasadą  podziału  władzy.  Zakaz  modyfikacji

wspomnianych  wyżej  elementów  wynika  z  innych  zasad  konstytucyjnych  (zakaz  wstecznej

skuteczności niekorzystnych dla oskarżonego przepisów, zasada nullum crimen sine lege).
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Rozdział II

Zasada określoności i zasada ustawowej wyłączności

1 Uwagi wstępne

Przedmiotem rozważań w ramach niniejszego rozdziału będzie zasada nullum crimen sine

lege w takim zakresie, w jakim dotyczy określoności czynu zabronionego oraz wyłączności ustawy

w sferze prawa karnego materialnego. Jest ona zaliczana do kanonu współczesnego prawa karnego,

choć  nie  oznacza  to  bynajmniej,  by  zakres  jej  zastosowania  oraz  treść  wynikających  z  niej

dyrektyw szczegółowych nie budził kontrowersji137. Wątpliwości i niejasności wynikają zarówno z

tradycyjnie formułowanych w ramach tej problematyki pytań, jak i z nowo pojawiających się w

sferze stanowienia i stosowania prawa zjawisk normatywnych.  W odniesieniu do tych ostatnich

wspomnieć można, że wskazuje się w literaturze przedmiotu, iż w aktualnym modelu stosowania

prawa dostrzec można  takie tendencje,  które stawiają  przed zasadami  nullum crimen sine lege

scripta i certa  nowe zadania,  a w każdym razie sprawiają,  że gwarancyjna funkcja  tych zasad

nabiera  nowego  znaczenia.  Wśród  wspomnianych  zjawisk  wymienia  się  między  innymi

konieczność  uwzględniania  w  wykładni  prawa  uregulowań  międzynarodowych,  w  tym

rozstrzygnięć  podejmowanych  przez  międzynarodowe  organy  ochrony  prawnej138.  Dodatkowe

zagrożenia dla gwarancji wynikających z zasady określoności powstają na styku regulacji prawno

materialnych  i  procesowych,  zwłaszcza  w  ramach  instytucji  związanych  z  elementem

międzynarodowym139.  Niezależnie  od  tego,  w  badaniach  prowadzonych  w  nurcie

prawnolingwistycznym dostrzega się  wzrost  specyfiki języka prawnego140,  co wymaga niekiedy

137 T. Bojarski,  Typizacja przestępstw i zasada nullum crimen sine lege, Ann. UMCS XXIV 1977, Nr 8, sectio G, R.
Dębski,  Uwagi o konstytucyjnym ujęciu zasady nullum crimen sine lege, PiP 1992, z. 5, T. Dukiet – Nagórska,
Kilka  uwag  o  zasadzie  nullum  crimen  sine  lege  w  polskim  porządku  prawnym,  (w:)  Nauki  penalne  wobec
problemów współczesnej przestępczości.  Księga jubileuszowa z okazji 70. Rocznicy urodzin Profesora Andrzeja
Gaberle,  Warszawa 2007, B. Kunicka – Michalska,  Zasada nullum crimen, nulla poena sine lege  w projekcie
kodeksu karnego w świetle norm międzynarodowych (w:) S. Waltoś (red.),  Problemy kodyfikacji prawa karnego.
Księga ku czci M. Cieślaka, Kraków 1993,  M. Królikowski (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki,  Kodeks karny.
Część Ogólna, Komentarz,  Warszawa 2015, s.  61, J.  Wyrembak,  Zasada nullum crimen sine lege a wykładnia
prawa (ze szczególnym uwzględnieniem pozycji metody językowej), PS 2009, Nr 1, A. Zoll, Nowa kodyfikacja karna
w świetle Konstytucji, CzPKiNP 1997, Nr 2, , tenże, Zasady prawa karnego w projekcie konstytucji, PiP 1997, z.3.

138 M. Królikowski  (w:) M. Królikowski,  R. Zawłocki,  Kodeks karny.  Część Ogólna, Komentarz,  Warszawa 2011,
tenże:  Odpowiedzialność karna jednostki za sprawstwo zbrodni międzynarodowej, Warszawa 2011,  K. Kowalik-
Bańczyk,  Wpływ prawa wspólnotowego na stosowanie krajowego prawa karnego, SE 2006, Nr 3,   passim.  K.
Indecki, Zasada nullum crimen sine lege w prawie karnym międzynarodowym (w:)L. Gardocki, M. Królikowski, A.
Walczak-Żochowska  (red.),  Gaudium  in  litteris  est.  Księga  jubileuszowa  Pani  Profesor  Genowefy  Rejman,
Warszawa 2005, s. 138-158.

139 P.  Wiliński Konstytucyjna zasada nulla poene sine lege a instytucja exequatur,  [w:]  Aktualne problemy prawa
karnego. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009.

140 J. Wyrembak, Zasadnicza wykładnia znamion ustawowych przestępstwa, [w:] P. Winczorek (red.), Teoria i praktyka
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przewartościowania  przyjmowanych  dotychczas  założeń  co  do  akceptowanego  poziomu

komunikatywności języka prawnego. 

Wszystkie te uwarunkowania czynią z zasady nullum crimen i nulla poena sine lege wciąż

aktualny instrument  gwarancyjnej funkcji prawa karnego i w pełni uzasadniają potrzebę analizy

sposobu ich rozumienia we współczesnym orzecznictwie sądu konstytucyjnego. 

Poniższe  uwagi koncentrują  się  właśnie  na  próbie  odczytania  z  orzecznictwa Trybunału

aktualnego  poziomu  standardu  konstytucyjnego  w  obszarze  zasady  określoności  i  ustawowej

wyłączności  w  sferze  prawa  karnego  materialnego.  Rozważania  te  nie  mogą  i  nie  powinny

abstrahować  od  ustaleń  dorobku  nauki  prawa  karnego  i  prawa  konstytucyjnego  na  gruncie

omawianej  zasady.  Z  tego  względu  pierwsze  części  niniejszego  rozdziału  poświęcone  są

rekapitulacji  dotychczasowych  poglądów  doktryny  w  tym  względzie.  Dopiero  na  ich  tle

zarysowana zostaje  interpretacja art.  42 ust.1 Konstytucji RP w kontekście interesującej w tym

miejscu zasady konstytucyjnej.   

2 Zasada określoności czynu zabronionego przez ustawę w nauce prawa karnego

1 W literaturze przedmiotu nie budzi wątpliwości, że przepis art. 42 ust. 1 Konstytucji RP

wysławia zasadę  nullum crimen sine lege.  Ta klasyczna dla prawa karnego formuła jest  do tego

stopnia pojemna znaczeniowo, że dopiero rozbicie jej na wynikające z niej dyrektywy szczegółowe

pozwala  uporządkować  wszystkie  wynikające  z  niej  treści141.  Przedmiotem  uwagi  w  ramach

niniejszego  rozdziału  będą  te  tylko  spośród  wspomnianych  dyrektyw  szczegółowych,  które

zakodowane są w możliwych wprost do odczytania  z art. 42 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP  regułach:

nullum crimen i nulla poena sine lege.  

W odniesieniu do wzajemnych relacji obu zasad w literaturze wskazuje się, że wiąże je ten

sam gwarancyjny sens. Różni je natomiast punkt odniesienia wywodzonych z nich gwarancji. O ile

bowiem pierwsza odnosi się – biorąc rzecz ogólnie – do treści zakazu karnego, o tyle druga ma za

swój  przedmiot  grożące  adresatowi  normy  prawnej,  w  przypadku  niedania  posłuchu  normie,

konsekwencje142. Już  w tym miejscu wskazać trzeba, że analizując odrębnie zakres znaczeniowy

obu reguł143 nie  można tracić z  pola widzenia pewnego  genetycznego związku pomiędzy nimi.

wykładni prawa, Warszawa 2005 r., s. 308-311.
141 K. Buchała, L. Kubicki, Zasady odpowiedzialności karnej w przyszłej Konstytucji RP, PiP 1987, nr 10, s. 151, R.

Dębski, Pozaustaowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu
czynu zabronionego,  Łódź 1995 r.,  s.  12,  W.  Wróbel,  Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie
karnym, Kraków 2003 r., s. 106.

142 P. Wiliński Konstytucyjna zasada nulla poene sine lege a instytucja exequatur.…, op. cit., który charakteryzując tę
relację przyrównuje ją do relacji, w jakiej pozostają norma sankcjonowana i sankcjonująca. 

143 Por. np. M. Królikowski (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część Ogólna..., op. cit., s. 62
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Rozpoznawalność bezprawności odnosi się bowiem na gruncie zasady nullum crimen,  w każdym

razie w przyjętej dla niej na gruncie Konstytucji RP formule, do „czynu zabronionego p o d  g r o ź

b ą  k a r y” (podkr. - P.C.). Do pewnego stopnia wymóg rozpoznawalności bezprawności czynu

wiąże się zatem również z wymogiem rozpoznania ryzyka, że jest on zagrożony karą. Skoro jednak

z art.  42 ust.  1 Konstytucji RP w sposób uzasadniony wywodzi się  odrębnie oba te postulaty,

oznacza to,  że zakaz  nulla  poena sine  lege  wykracza swą treścią ponad wskazany wyżej jego

wspólny aspekt  z zasadą  nullum crimen.  Twierdzenie to nie jest  jednak bezdyskusyjne i z  całą

pewnością wymaga szerszego uzasadnienia.

2 Wyraźne są w literaturze rozbieżności i niejasności co do tego, jakie reguły szczegółowe

wynikają  z  zasady  nulla  poena  sine  lege144.  Podnosi  się,  że  konsekwentna  i  rygorystyczna

wykładnia tej zasady, w szczególności prowadzona w sposób bliźniaczy w stosunku do interpretacji

zasady nullum crimen, mogłaby prowadzić do trudnych do zaaprobowania wniosków. W pewnym

ujęciu  mogłaby  bowiem  być  odczytana  jako  nakaz  tworzenia  przez  ustawodawcę  sankcji

bezwzględnie  oznaczonych.  Ta  odwołująca  się  do  figury  reductio  ad  absurdum  argumentacja

dobrze ilustruje prezentowane w literaturze wątpliwości co do sposobu konkretyzacji zasady nulla

poena.  Nie  jest  w  szczególności  jasne,  czy  poziom  konstytucyjnego  standardu  ochrony

wynikającego z obu zasad należy utożsamiać. Doktryna opowiada się raczej za niesymetrycznością

gwarancji wynikających z obu zasad. Wskazuje się, że o ile przy nullum crimen można twierdzić, iż

skoro ustawodawca sam nie jest w stanie określić wyraźnie granic zakazu, nie może od obywatela

wymagać jego uświadomienia sobie jego treści przy nulla poena taki wniosek byłby zbyt daleko

idący145. 

W konskwencji brak jest jednoznacznego stanowiska co do tego, czy zakres zasady nulla

poena  wykracza poza sam nakaz wskazania przez ustawodawcę, że z popełnieniem danego typu

czynu  zabronionego  wiąże  się  ryzyko  wymierzenia  kary.  Odpowiedź przecząca  oznaczałaby w

zasadzie – o czym już wspomniano - utożsamienie treści gwarancyjnych wynikających z tej zasady

z  postulatem  nullum  crimen.  Odpowiedź  twierdząca   pociąga  za  sobą  konieczność  zajęcia

stanowiska  co  do  wymaganego  stopnia  konkretyzacji  antycypowanej  przez  adresata  normy

prawnej,  kary.   Nie  jest  wciąż dostatecznie  jasne,  czy wymóg ten należałoby odnosić tylko  do

144 L.  Gardocki,  Prawo karne, Warszawa  2010, s.  16,  M.  Królikowski  (w:)  M.  Królikowski,  R.  Zawłocki  (red.),
Kodeks karny. Komentarz. Cześć ogólna. Warszawa 2015, s. 59, tenże, Sprawiedliwość karania w społeczeństwach
liberalnych, s. 110, P. Wiliński Konstytucyjna zasada …, op. cit.

145 L. Gardocki, Prawo...,  op. cit.,  s. 16, P. Wiliński,  Konstytucyjne gwarancje nullum crimen sine lege a przepisy
odsyłające  w  orzecznictwie  Trybunału  Konstytucyjnego,  w:  Problemy  wymiaru  sprawiedliwości.  Księga
Jubileuszowa  Profesora  Jana  Skupińskiego,  red.  A.  Błachnio-Parzych,  J.  Jakubowska-Hara,  J.  Kosonoga,  H.
Kuczyńska, Warszawa 2013, s. 194-206. 
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rodzaju  sankcji,  najwyższego  i  najniższego  jego  wymiaru,  czy  też  również  do  ustawowych

przesłanek  jej  wymiaru,  elementów  obostrzających,  łagodzących  itd.   Zgodzić  należy  się  z

twierdzeniem,  że  pozostawienie  przez ustawodawcę sędziemu całkowitej swobody w wyborze

rodzaju i wysokości sankcji byłoby postrzegane jako naruszenie zasady nulla poena146. Zasadniczo

jednak stopień konkretyzacji dyrektyw płynących z zasady  nulla poena  nie może być ustalony

jedynie na gruncie  art. 42 ust. 1  Konstytucji RP. Nie jest on też nigdy wynikiem oceny samego

tylko, rozpatrywanego w izolacji od innych czynników, sposobu kształtowania sankcji. Aprobująco

odnieść się zatem należy do poglądu, w myśl którego sposób rozumienia zasady nullum crimen jest

pochodną wyboru modelu typizacji i sposobu określenia procedury wymiaru kary, na który składa

się model sankcji karnej i metoda jej konkretyzacji, realizująca konstytucyjne i kodeksowe zasady i

dyrektywy wprowadzające pewien stopień przewidywalności co do decyzji sądu147. 

3 Zasada  nullum crimen sine lege  definiowana  jest  przez  wymóg dostępności  regulacji

prawnokarnej oraz przewidywalności jej interpretacji i stosowania148. W literaturze przyjmuje się,

że  ta  ogólna  formuła  jest  konkretyzowana  przez trzy bardziej  szczegółowe  dyrektywy:  nullum

crimen sine lege certa, scripta i stricta. Z zasady nullum crimen sine lege scripta wynika postulat

typizacji czynów zabronionych przez ustawę. Reguła nullum crimen sine lege certa wysławia nakaz

maksymalnej  określoności  tworzonych  typów,  zaś  adresowana  do  organów stosujących  prawo

formuła  nullum crimen sine lege stricta oznacza zakaz stosowania analogii oraz zakaz wykładni

rozszerzającej  na  niekorzyść149.  W odniesieniu  do  pierwszej  z  wyżej  wymienionych,  wskazać

trzeba, że obecny stan dyskusji nad wynikającymi z niej dyrektywami szczegółowymi sprowadza

formułowane  wątpliwości  nie  tyle  już  do  wyłączności  ustawy  w  zakresie  regulacji  podstaw

penalizacji, lecz raczej do zupełności regulacji ustawowej w tym zakresie150. 

4 Istotą  zasady  określoności  przepisów  prawa  karnego  jest  wymóg,  aby  prawo  karne

materialne było precyzyjne w takim stopniu, który umożliwi jednostce pozyskanie informacji na

temat bezprawności lub karalności jej zachowania. Istnieje już jednak w doktrynie rozbieżność, co

do stopnia pewności, jaki z punktu widzenia standardu konstytucyjnego jest wymagany. 

Prezentowane  jest  w  tym  zakresie  stanowisko,  zgodnie  z  którym  konsekwencją

adresowanego do ustawodawcy wymogu nullum crimen sine lege jest to, że jednostka może robić

146 M. Królikowski, Kodeks karny (...), op. cit., teza 3 do art. 1.
147  Ibidem.
148 Ibidem, teza 7 do art. 1. 
149 R. Dębski, Pozaustawowe (...), op. cit., s. 19, A. Zoll (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, s.

44, Kraków 2004 r. W. Wróbel, Zmiana (...), op. cit., s. 116.
150 W. Wróbel, Zmiana (...), op. cit., s. 116-117, A. Zoll, Konstytucyjne aspekty..., op. cit., s. 220 i n.
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wszystko to, co nie jest wyraźnie przez prawo zabronione151.  Ujęcie alternatywne sprowadza się do

twierdzenia,  że  obywatele  działający  świadomie  w  obszarze  możliwego  znaczenia  zakazu

prawnokarnego nie mogą zasłaniać się błędem odnośnie do treści zakazu, gdy racjonalnie  kierując

się tekstem prawnym nie mogą wykluczyć uznania swego zachowania za wypełniające znamiona

czynu przestępnego152.

5 Istotnym,  omawianym  w  literaturze  przedmiotu  wątkiem  analizy  zasady  nullum

crimen/nulla poena sine lege, jest możliwość aplikacji wynikających z niej postulatów do wyników

działalności interpretacyjnej sądów. Rozważa się w tym kontekście po pierwsze funkcję i znaczenie

ustabilizowanej  w  orzecznictwie  wykładni  danej  jednostki  redakcyjnej  tekstu  prawnego.

Uwzględniając wynikające  z funkcjonującego w judykaturze znaczenia danego przepisu formułuje

się  postulat  ograniczenia  możliwości rekonstrukcji  podstaw i zakresu odpowiedzialności  karnej

adresata  normy  prawnej  ponad  to,  co  było  możliwe  do  przewidzenia  w  nawiązaniu  do

ustabilizowanej  linii  orzeczniczej  dotyczącej  interpretacji  znamion  przestępstwa  lub  zasad

odpowiedzialności karnej. Z drugiej jednak strony wskazuje się, że zasada nullum crimen  odnosi

się do tekstu ustawy, nie zaś do funkcjonujących w orzecznictwie czy doktrynie poglądów na temat

sposobów ich rozumienia153. 

Analizuje się również problem ustalenia czasu, od którego decyzja interpretacyjna wywiera

ewentualne skutki. Rozważa się w szczególności dopuszczalność tzw. retroaktywnego stosowania

wykładni w prawie karnym154, przez co   rozumie się wątpliwość, czy decyzja interpretacyjna w

sposób istotny modyfikująca  treść  dotychczasowego  sposobu  rozumienia  zakazu  może  znaleźć

zastosowanie  do  czynów popełnionych  przed  jej  podjęciem i  opublikowaniem,  od drugiej  zaś

strony, czy adresat normy prawnej może się skutecznie powołać na wspomnianą modyfikację, jako

usprawiedliwiającą własne przekonanie o braku bezprawności podejmowanego zachowania. 

3 Zasada nullum crimen sine lege w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 

3.1 Zasada określoności  a zasada ustawowej wyłączności

151 A. Zoll, Kodeks karny (...), op. cit., podobnie - jak się wydaje – R. Dębski, Pozaustawowe (...) op. cit., s. 29, 
wskazujący na "możliwość świadomości bezprawności" oraz na "rozpoznawalność zakazu karnego".

152 M. Królikowski, Kodeks karny (...), op. cit., teza 88 do art. 1.
153 W. Wróbel, Zmiana (...), op. cit, s. 176-177.
154 Pojęcie M. Królikowskiego, M. Królikowski,  O dopuszczalności retroaktywnego stosowania wykładni w prawie

karnym, [w:] Winczorek (red.), Teoria i praktyka wykładni prawa, Warszawa 2005, s. 229-244. Por. również na ten
temat, W. Wróbel, Zmiana (...), op. cit, s. 175-177 oraz 443-464.
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1  W  orzecznictwie  Trybunału  dostrzega  się  odrębność  postulatów  wynikających  z

zawartych  w art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP,  zasad:  dostatecznej  określoności  przepisów prawa

karnego oraz zasady ustawowej wyłączności w tej dziedzinie prawa. Niezależnie jednak od tego,

że w części orzeczeń czyni się  wspomnianą wyżej dystynkcję,  nie ulega wątpliwości,  że nazbyt

często dochodzi do wzajemnego  przemieszania ustaleń i ocen poczynionych przez Trybunał na

gruncie jednej z wspomnianych reguł z tymi, tyczącymi drugiej z zakorzenionych w art. 42 ust. 1

dyrektyw.  Dzieje  się  to  ze szkodą nie  tylko  dla  klarowności prowadzonego w poszczególnych

sprawach wywodu, lecz przede wszystkim dla jakości stosowanego przez Trybunał testu  zgodności

kwestionowanej regulacji ze standardem konstytucyjnym w zakresie zasady nullum crimen. 

2 Choć  różnice  pomiędzy  zasadą  ustawowej  wyłączności  a  dostatecznej  określoności

wydają się  jasne155,  nie  budzi również wątpliwości,  że na styku obu postulatów  dostrzec można

wyraźne związki. W pewnych bowiem przypadkach naruszenie zasady wyłączności ustawy rzutuje

na  komunikatywność  regulacji  i  może być  traktowane  jako  jedna  z  postaci  naruszenia  zasady

określoności. Nie sposób kwestionować, że posłużenie się przez ustawodawcę techniką legislacyjną

zakładającą rozczłonkowanie tekstu prawnego, w szczególności poprzez odesłanie do wielu aktów

prawnych, w tym do aktów o zróżnicowanej pozycji w hierarchii źródeł prawa, posługujących się

bliskoznacznymi  lub  synonimicznymi  określeniami  w  stosunku  do  tego  samego  zjawiska,  ma

bezpośrednie  przełożenie  na  klarowność  przepisu.  W  sposób  szczególny  dotyczy  to  odesłań

piętrowych, w których dla pełnej rekonstrukcji poszczególnych elementów normy sankcjonującej

niezbędne jest sięgnięcie do co najmniej kilku aktów prawnych. Podobne wątpliwości,  z punktu

widzenia  zasady  określoności,  budzić  mogą  przepisy  prawa  karnego  (bądź  –  szerzej  –

represyjnego), przybierające postać blankietów częściowych lub zupełnych. Niezależnie bowiem

od tego, że charakterystyczne dla tej grupy przepisów określenie zachowania zabronionego przez

odesłanie,  na  przykład,  do  „przepisów  porządkowych  wydanych  na  podstawie  ustawy”  budzi

wątpliwości z punktu widzenia  zasady wyłączności ustawy w opisie  zachowania zabronionego,

godzi również w określoność tak skonstruowanego zakazu. 

Oczywiście  założenie,  że  opisana  wyżej  zależność  istnieje,  jest  pochodną  przyjęcia

określonego  rozumienia  zasady  ustawowej  wyłączności  oraz,  w  konsekwencji,  określonego

poziomu wymagań stawianych adresatowi normy prawa karnego. Jeśli bowiem przyjąć, że treścią

prawa podmiotowego wynikającego z art.  42 ust. 1 Konstytucji RP (w zakresie zasady  nullum

crimen  sine  lege  scripta)  nie  jest  objęte  oczekiwanie  adresata  normy  prawnej  do  uzyskania

bezpośrednio z regulacji ustawowej wyczerpującej informacji o treści  wiążących go ograniczeń, to

155 Bardziej szczegółowo na ich temat, por. w dalszej części niniejszego rozdziału.
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wypełnienie  blankietowego  przepisu  ustawowego  jednoznacznym  i  nie  budzącym wątpliwości

zapisem w akcie niższej rangi nie zawsze naruszać będzie tak rozumiane prawo. Można bowiem

przyjąć  taką  interpretację  prawa  podmiotowego  wyrażonego  w  art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP,

zgodnie z którą od adresata normy prawnej można wymagać, by przed podjęciem  określonego

zachowania weryfikował – również w aktach prawnych nie mających charakteru ustawowego, (czy

nawet  normatywnego),  do których odsyła przepis ustawy karnej -  czy zamierzone przez niego

działanie lub zaniechanie nie jest zakazane.     

W orzecznictwie  Trybunału  ten nakreślony wyżej   dylemat  nie  znajduje  jednoznacznej

odpowiedzi.  Nie  budzi  jednak  wątpliwości,  że  nie  każda,  lecz  dopiero  kwalifikowana,  postać

naruszenia zasady ustawowej wyłączności, może prowadzić do naruszenia standardu wynikającego

z  art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP.  Analiza  orzecznictwa  pozwala  wychwycić  w  sposób bardziej

szczegółowy decydujące w tym względzie elementy.  Istotna jest tu przede wszystkim (1) liczba

aktów prawnych, czy przepisów, do których odsyła blankietowy przepis prawa karnego i których

analiza jest  niezbędna dla rozpoznania zakresu obowiązującego zakazu. Ważna jest  również (2)

klarowność  i  czytelność  samych  rozpatrywanych  z  osobna  sformułowań  użytych  w  akcie,  do

którego odsyła zawarty w ustawie przepis prawa karnego. Znaczenie ma (3) wzajemny stosunek

tych przepisów, w tym sensie,  że krzyżowanie się  zakresów ich zastosowania oraz konieczność

stosowania  złożonych zabiegów interpretacyjnych i  reguł kolizyjnych dla  ustalenia  zakresu  ich

normowania  będzie  w  sposób  istotny  przemawiać  za  naruszeniem  zasady  dostatecznej

określoności.  Oczekiwanie od adresata normy prawa karnego rozpoznania zakresu karalności w

omawianych  tu  grupach  przypadków  może  być  również  nieuzasadnione  w  przypadku  (4)

dokonania  zmiany normatywnej  w  obszarze  przepisów,  do  których blankietowy przepis  prawa

karnego odsyła, tym bardziej, gdy sposób dokonania tej zmiany pozostawia wątpliwości co do jej

rzeczywistego zakresu. 

Piętrowy  charakter  odesłania  oraz  wadliwy  sposób  redakcji  przepisów  wypełniających

blankiet  ustawowy stał  się  przyczyną  stwierdzenia  niezgodności  przepisu  art.  59  §  1  k.w.  w

sprawie SK 22/02156. Zakwestionowano zgodność z zasadą określoności przepisu blankietowego,

odsyłającego do szeregu uregulowań usytuowanych poza ustawą karną - a więc stojącego w przede

wszystkim w kolizji z zasadą ustawowej wyłączności.  Rekonstrukcja pełnej treści zakazu, którego

zręby określono we wskazanym wyżej przepisie kodeksu wykroczeń wymagała przeprowadzenia

złożonych  zabiegów interpretacyjnych,  wykraczających  poza  granice  –  jak  to  ujął  Trybunał  –

„zwykłej  wykładni”.  Należało  uwzględnić  treść  unormowań  szeregu  aktów prawnych,  których

wzajemny stosunek  nie  był  jasny.  W obrębie  tych przepisów na  przestrzeni okresu,  w ramach

156 Wyrok TK z dnia 26 listopada 2003 r., sygn. akt: SK 22/02, OTK ZU9/A/2003, poz. 97.
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którego rozgrywał się czyn zarzucany skarżącej, doszło do istotnej zmiany stanu prawnego, której

jednak dokonano w sposób wadliwy. 

3 Poza opisanym wyżej przypadkiem styku obu postulatów szczegółowych wynikających z

zasady nullum crimen sine lege, problematykę zasad ustawowej wyłączności i określoności cechuje

na tyle daleko posunięta specyfika, że  nie jest uprawnione łączne ich traktowanie. Zasada nullum

crimen sine lege scripta akcentuje brak zupełności opisu czynu karalnego na poziomie ustawy oraz

jego  doprecyzowanie  w akcie  rangi podustawowej.  Z  punktu  widzenia  zasad  ustrojowych osią

problemu jest  tu zatem delegacja uprawnień prawodawczych na organ  władzy sądowniczej lub

wykonawczej. Zupełność ustawowego opisu – jeśli w ogóle jest problemem z płaszczyzny zasady

określoności157 –  występuje  w  tym  przypadku  w  diametralnie  odmiennym  kontekście.  Istotą

wątpliwości  będzie  tu  bowiem  pozostawienie  marginesu  swobody  interpretacyjnej  organowi

stosującemu prawo, z immanentnie związaną z takim stanem rzeczy pewną dozą niepewności co do

treści  decyzji  interpretacyjnej,  podjętej  na  gruncie  konkretnego  stanu  faktycznego.  W zasadzie

ustawowej  wyłączności  mocniej  akcentowany  jest  zatem  wątek  ustrojowy,  wiążący  się  z

legitymacją  organów władzy wykonawczej do stanowienia  prawa.  Mniej  wyraźna  jest  przy tej

zasadzie  ta  jej  racjonalizacja,  która  odwołuje  się  do  zasady  winy158.  Wobec  sprecyzowania  –

wprawdzie w akcie niższej rangi niż ustawa - jakie dokładnie postaci zachowań są sprzeczne z

prawem,  adresatowi  normy  trudniej  jest  wykazać,  że  ryzyko  karalności  takiego,  a  nie  innego

zachowania, nie było dla niego (ex ante) rozpoznawalne. Problemem jest w tej płaszczyźnie raczej

legitymizacja  organu  uprawnionego  do  konkretyzacji  blankietu,  nie  zaś  –  przynajmniej  nie  w

każdym przypadku posłużenia się przepisem blankietowym – niedookreślony charakter normy. Ta

ostatnia  kwestia  nabiera  znaczenia  w  kontekście  zasady  nullum  crimen  sine  lege  certa.  W

przypadku posłużenia się przez ustawodawcę zwrotem niedookreślonym, czy klauzulą generalną,

zasadnie i przekonująco można twierdzić,  że sposób redakcji przepisu jest na tyle ogólnikowy i

stwarza  tak  szerokie   pole  do  interpretacji  dla  organów stosujących  prawo,  że  adresat  normy

podejmujący określone zachowanie może mieć uzasadnione wątpliwości, co do tego, czy zostanie

ono potraktowane jako pozostające w zakresie hipotezy normy sankcjonującej.

Powyższe uwagi przekonują o potrzebie każdorazowej precyzyjnej identyfikacji problemu

konstytucyjnego  w danej  sprawie  w perspektywie  obu omawianych  zasad.  Celowe  wydaje  się
157 Kontekst  ten  będzie  wyraźnie  drugoplanowy  w  przypadku  zarzutu  naruszenia  zasady  określoności  poprzez

posłużenie  się  zwrotem  zupełnie  niezrozumiałym,  wadliwie  skonstruowanym  z  punktu  widzenia  zasad
syntaktycznych lub semantycznych języka ogólnego.

158 Co do różnych kontekstów, w jakich funkcjonuje zasada nullum crimen sine lege por. kolejny fragment rozważań w
tym rozdziale.
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prowadzenie odrębnej analizy, w oparciu o odrębne kryteria, nie tracąc jednocześnie rzecz jasna z

pola widzenia tych elementów wspomnianych zasad, które są im wspólne.  Z tego punktu widzenia

krytycznie ocenić należy – widoczną w niektórych wypowiedziach Trybunału Konstytucyjnego -

niekonsekwencję w aplikacji reguł wypracowanych na gruncie przepisów blankietowych (problem

z  obszaru  zasady  nullum  crimen  sine  lege  scripta)  do  oceny  konstytucyjności  zwrotów

niedookreślonych  (nullum crimen  sine  lege  certa).  Sytuacja  taka  miała  miejsce  w  sprawie  Ts

293/12159, gdzie przedmiotem skargi był przepis art. 86  § 1 k.w. oraz zawarte w nim określenie:

„szczególna ostrożność”.  W tym wypadku nieadekwatność argumentacji mającej przemawiać za

odmową  nadania  skardze  konstytucyjnej  dalszego  biegu  była  szczególnie  jaskrawo  widoczna.

Niczego bowiem do oceny konstytucyjności przepisu posługującego się zwrotem niedookreślonym

nie  wnosiło  stwierdzenie  Trybunału,  zgodnie  z  którym,  w  pewnych  sytuacjach,  możliwe  jest

dookreślenie poszczególnych znamion w aktach niższej rangi.  Rzecz bowiem w tym, że przepis

posługujący  się  zwrotem  nieostrym  zawiera  kompletny  opis  znamion,  problemem  jest  zaś

semantyczna jednorodność desygnatów określonej części tekstu prawnego. Wprawdzie stosowany

przez  Trybunał  probierz  tej  jednorodności  w  postaci  jednolitości  orzecznictwa   może  budzić

wątpliwości160,  to  jednak  w  omawianym  przypadku  zaniechano  weryfikacji  nawet  przy

wykorzystaniu tego instrumentu. Przykład ten dowodzi, w jaki sposób nienależyte uwzględnienie

dystynkcji pomiędzy zawartością gwarancyjną obu omawianych reguł konstytucyjnych prowadzi

do wadliwości kontroli ich konstytucyjności. Konfuzja ta pozostawiła poza polem widzenia sądu

konstytucyjnego istotę wątpliwości konstytucyjnych – inna rzecz,  czy, i  na ile  uzasadnionych -

zgłoszonych  w skardze  konstytucyjnej.  Widoczny był  również  w  tej  sprawie  wyraźnie  wpływ

prawidłowego  rozpoznania  treści  obu  zasad  na  klarowność i  perswazyjną  siłę  uzasadnienia

rozstrzygnięcia Trybunału.

4 Równie  istotne,  co  przestrzeganie  wskazanego  wyżej  rozróżnienia,  jest  dostrzeżenie

niejednorodności  problemów występujących w ramach samej  zasady dostatecznej  określoności.

Nie  podejmując  próby  wypracowania  wyczerpującej  typologii  pojawiających  się  tu  kategorii

zagadnień, wskazać trzeba na konieczność odrębnego traktowania problematyki posługiwania się

przez ustawodawcę poszczególnymi kategoriami przepisów niedookreślonych, takimi jak: klauzule

generalne,  zwroty niedookreślone  sensu  stricto.  Równie  niezbędne  w  kształtowaniu  standardu

konstytucyjnego na gruncie zasady określoności jest uwzględnienie specyfiki w ramach tej ostatnio

wymienionej grupy przepisów (niedookreślonych). Jest to bowiem zbiór niejednorodnych odmian
159 Postanowienie  TK z  dnia  29  października  2013  r.,  sygn.:  Ts  293/12,  w  chwili  cytowania  bez  przypisanego

oznaczenia w publikatorze OTK ZU.
160 Por. bardziej szczegółowe uwagi w dalszej części.
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jednostek redakcyjnych teksu prawnego, które mają różne źródła swej niejednoznaczności.  Istotą

formułowanego tu postulatu jest  zatem przekonanie o potrzebie precyzyjnej identyfikacji źródła

problemu  konstytucyjnego  w  celu  należytego  rozpoznania  ewentualnych  wątpliwości

konstytucyjnych i trafnego ich rozstrzygnięcia. 

5 Orzecznictwo Trybunału nie jest konsekwentne w omawianym tu względzie. Z niektórych

wypowiedzi orzeczniczych wprost  wynika nie tylko dostrzeżenie wskazanych wyżej różnic,  ale

również  przekonanie  o  potrzebie  dywersyfikacji  standardu  konstytucyjnego  w  zależności  od

kształtu problemu konstytucyjnego. We wskazanej już wyżej sprawie SK 22/02161 Trybunał – w

ślad za ustaleniami niemieckiego sądu konstytucyjnego – wskazał na trzy kategorie przepisów:

klauzule  generalne,  zwroty niedookreślone  i  zwroty wymagające  wypełnienia  wartościującego.

Również  w  innych  wypowiedziach,  zauważono,  że  tzw.  klauzule  generalne  nie  mogą  być

traktowane  po  prostu  jako  jeden  z  przejawów  posługiwania  się  przez  prawodawcę  zwrotami

niedookreślonymi,  albowiem spośród zwrotów niedookreślonych wyróżnia je  to, że odsyłają do

systemu ocen czy norm o charakterze pozaprawnym162. 

Ustalenia w zakresie konstytucyjnego standardu posługiwania się klauzulami generalnymi i

przepisami niedookreślonymi w  prawie  karnym stosowane  są  jednak  również  w orzecznictwie

Trybunału  w  sposób  wymienny.  Pewne  ustalenia  i  wnioski,  wypracowane  na  gruncie  oceny

konstytucyjności klauzul generalnych są wykorzystywane przy kontroli przepisów posługujących

się  znamionami  ocennymi  w  ścisłym  tego  słowa  znaczeniu  (np.  w  sprawie  Ts  26/04163)  lub

nieostrymi (Ts 152/11164). Brak niezbędnego zniuansowania standardu konstytucyjnego widoczny

jest również w ramach kategorii przepisów niedookreślonych. 

Wskazać tymczasem należy na narzucającą się wręcz konieczność osobnego traktowania

przepisów zawierających  wyrazy odwołujące  się  do  ocen  (jak  np.:  „duże  niebezpieczeństwo”,

„istotna wada”,  „znaczny upływ czasu”,  „rażące  niedbalstwo”,  „oczywista bezzasadność”)  oraz

tych, których źródłem  niejasności są inne powody związane ze strukturą semantyczną wyrazów i

zwrotów tworzących przepis prawny. W obu przypadkach niedookreśloności polega bowiem na

czymś zupełnie innym. W odniesieniu do pierwszej grupy wyraźniej rysuje się problem delegacji

uprawnień  prawodawczych  na  organ  stosujący  prawo.  Istotnym  punktem  odniesienia  kontroli

takich  przepisów  jest  to,  czy  charakter  regulacji  uprawnia  i  uzasadnia  scedowanie  takich

kompetencji na organ stosujący prawo. 

161 Ibidem.
162 Wyrok TK z dnia 17 października 2000 r., sygn. akt: SK 5/99, OTK ZU 7/2000, poz, 254.
163 Postanowienie TK z dnia 26 lipca 2004 r., sygn. akt: Ts 26/04, OTK ZU 5/B/2004, poz. 287.
164 Postanowienie TK z dnia 17 września 2012 r., sygn. akt: Ts 152/11, OTK ZU 1/B/2013, poz. 58.
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Punktem  odniesienia  kontroli  regulacji  zawierającej  znamiona  ocenne  (wymagające

wypełnienia  treściami  wartościującymi)  jest  kontekst  normatywny wyznaczany między innymi

regulacją procesową w zakresie wymogu uzasadnienia (także jego szczegółowości i  głębokości)

podejmowanych decyzji subsumpcyjnych. 

W drugiej grupie przypadków na plan pierwszy wysuwa się techniczno-legislacyjny aspekt

poprawności  kwestionowanej  regulacji.  Analiza  koncentruje  się  tu  na  sposobie  formułowania

opisów cech  zachowań  karalnych,  czy też  zasad  odpowiedzialności  karnej  lub  wymiaru  kary.

Istotne  będzie  zestawienie  założeń  i  intencji  jakie  przyświecały  decyzji  kryminalizacyjnej  z

wynikającym z użytej formuły słownej rezultatem działalności prawodawczej.  O konstytucyjnej

dyskwalifikacji użytego terminu mogą przesądzać takie okoliczności jak: użycie go w znaczeniu

odbiegającym od znaczenia  nadawanego  w języku  potocznym,  niezamierzona  wieloznaczność,

brak definicji legalnej  lub tym podobne. W pierwszym przypadku chodzi o „luz interpretacyjny”

świadomie pozostawiony przez ustawodawcę,  związany np. z  użyciem klauzul generalnych czy

zwrotów  niedookreślonych,  odsyłających  do  pozaprawnych  kryteriów  i  ocen,  których

konkretyzacja  następuje,  zgodnie  z  zamysłem ustawodawcy,  w  procesie  stosowania  prawa.  W

drugim  mamy  do  czynienia  z  „luzem  interpretacyjnym”  będącym  pochodną  niejasnego,

nieprecyzyjnego lub niepełnego sformułowania przepisów ustaw, ich wewnętrznej sprzeczności w

płaszczyźnie  językowej  lub  podobnych  zjawisk,  które  są  ubocznym i  nie  zamierzonym  przez

ustawodawcę produktem działalności legislacyjnej165 

Odmienności  tych  orzecznictwo  Trybunału  nie  uwzględnia  dostatecznie  konsekwentnie.

Niejednokrotnie podejmowane są bowiem próby ustalenia jednolitego standardu konstytucyjnego

dla obu wskazanych wyżej kategorii  przepisów166.  Nie  negując  możliwości ani nawet  potrzeby

poczynienia pewnych uogólniających twierdzeń co do wspólnych wszystkich omówionym wyżej

aspektom zasady określoności funkcji gwarancyjnych, za celowe uznać należy stworzenie bardziej

selektywnych metod oceny konstytucyjności wskazanych wyżej problemów. 

5.  Analiza  orzecznictwa  Trybunału  pozwala  na  identyfikację  pewnych  kryteriów,

pozwalających  ustalić,  kiedy  posłużenie  się  przez  ustawodawcę  w  przepisie  prawa  karnego

materialnego klauzulą generalną zostanie uznane za dopuszczalne. 

Punktem  wyjścia  dla  rozważań  Trybunału  jest  stwierdzenie,  że  posłużenie  się  przez

ustawodawcę klauzulą generalną nie może być  a priori traktowane jako uchybienie legislacyjne,

„często  bowiem  skonstruowanie  określonej  normy  prawnej  przy  ich  pomocy  stanowi  jedyne

165 Uchwała TK z dnia 7 marca 1995 r., sygn. akt: W 9/94. 
166 Postanowienie TK z dnia 18 maja 2011 r., sygn. akt: Ts 85/10, OTK ZU 1/B/2012, poz. 65.
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rozsądne wyjście”167. Brak tego rodzaju klauzul mógłby wręcz w opinii Trybunału prowadzić do

rozstrzygnięć formalnie zgodnych z prawem, ale w konkretnych sytuacjach niesłusznych, ponieważ

nieuwzględniających  w  rozstrzyganym przypadku  uniwersalnych  wartości,  składających  się  na

pojęcie sprawiedliwości nie tylko formalnej, ale i materialnej.

W orzecznictwie  wskazuje  się,  że  skorzystanie  z  tej  techniki  legislacyjnej  wydaje  się

zasadne w tych przypadkach, gdy – z uwagi na charakter i rodzaj kolidujących dóbr – precyzyjna

regulacja sposobu rozstrzygnięcia kolizji konkretnych wartości konstytucyjnych jest  szczególnie

trudna168. 

Istotnym  kryterium  oceny  naruszenia  przez  daną  regulację  standardu  w   zakresie

określoności jest istnienie rozbieżności w orzecznictwie dotyczącym jego wykładni. Rozbieżność ta

wtedy narusza zasadę konstytucyjną, gdy ma charakter kwalifikowany. Nie każde zatem różnice w

sposobie  rozumienia  danego  sformułowania  oznaczać  będą  wadliwość  konstrukcyjną  przepisu.

Trybunał uznaje, że daleko posunięte różnice w sposobie interpretacji zwrotów niedookreślonych

lub  klauzul  generalnych  mogą  oznaczać,  że  organom stosującym prawo  stworzono  możliwość

prowadzenia  działalności  prawotwórczej.  Wykazanie,  że  posłużenie  się  klauzulą  generalną

doprowadziło  do takiej rozbieżności w podejmowanych rozstrzygnięciach, że z punktu widzenia

adresata  norm  prawnych  decyzje  interpretacyjne  organów  stosujących  prawo  są  niemalże

nieprzewidywalne,  może przesądzać o naruszeniu  standardu konstytucyjnego w zakresie zasady

określoności. 

Nie jest natomiast do końca jasny taki sposób ustalenia granicy dopuszczalności posłużenia

się omawianą techniką legislacyjną,  który nakazuje sprawdzać, czy skorzystanie z  niej nie  daje

sądom „podstaw do  prowadzenia  działalności  prawodawczej”169.  Każde  przecież posłużenie  się

przez ustawodawcę klauzulą generalną oznacza cedowanie części uprawnień prawodawczych  na

organy podejmujące konkretne decyzje interpretacyjne. Trzeba również zwrócić uwagę na pewne

niejasności,  jakie wiążą się  ze stosowaniem kryterium jednolitości rozstrzygnięć sądowych jako

wyznacznika   rozstrzygającego  o  naruszeniu  standardu  konstytucyjnego  przez  posłużenie  się

klauzulą generalną. Ze zrozumieniem podejść należy do  leżącego u podstaw takiego rozumowania

założenia o  tym,  że to  podatność klauzul generalnych na daleko  idącą subiektywizację stanowi

najistotniejsze  zagrożenie  dla  zasady  określoności.  Pomiędzy  wpisaną  w  istotę  typów

posługujących się klauzulą generalną „elastycznością” w ich stosowaniu, a wymogiem jednolitości

wydawanych  z  ich  wykorzystaniem  rozstrzygnięć,  rysuje  się  wyraźna  niespójność.  Trybunał

167 Postanowienie TK z dnia 26 lipca 2004 r., sygn. akt: Ts 26/04, OTK ZU 5/B/2004, poz. 287. 
168 Postanowienie TK z dnia 16 marca  2010, sygn akt: P 3/07, OTK ZU 3/B/2010, poz. 30  w kontekście kolizji

wolności wypowiedzi oraz godności człowieka.
169 Postanowienie TK z dnia 26 lipca 2004 r., sygn. akt: Ts 26/04, op. cit.
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przyjmuje,  iż  posłużenie  się  klauzulą  generalną  stanowi gwarancję  materialnej  sprawiedliwości

wydawanych rozstrzygnięć.  Jak się  wydaje,  istotą tego zapatrywania  jest  teza,  zgodnie z  którą

stosowanie  przepisu  z  klauzulą  generalną  zapewnia  możliwie  najdalej  idące  dopasowanie

rozstrzygnięcia  do  rozpoznawanego  stanu  faktycznego.  Pewna  doza  niedookreśloności  pozwala

bowiem  na  uwzględnienie  w  wyroku  wszystkich  niepowtarzalnych  okoliczności  konkretnego

przypadku  w  stopniu,  którego  z  konieczności  zapewnić  nie  może  próba  generalnego  i

abstrakcyjnego opisania  wszystkich możliwych zastosowań przepisu na poziomie typizacji.  Nie

kwestionując  poglądu co  do  tak charakteryzowanych zalet  wykorzystania  klauzul  generalnych,

stwierdzić  trzeba,  że  jest  on  do  pewnego  stopnia  niespójny  z  kryterium  jednolitości

wypracowanego na gruncie konkretnego przepisu orzecznictwa. Nie ma też koniecznej zależności

pomiędzy  prowadzeniem  przez  sądy  stosujące  przepisy  z  klauzulą  generalną  działalności

prawodawczej a brakiem jednolitości takiego orzecznictwa. Możliwa jest bowiem nawet na wskroś

„ustawodawcza” działalność  judykatury,  która doprowadzi do wykształcenia jednolitej praktyki

interpretacji. 

3.2 Adresaci zasady nullum crimen sine lege 

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego podzielane jest powszechnie prezentowane w

literaturze przedmiotu twierdzenie, zgodnie z którym adresatem norm wynikających z art. 42 ust. 1

Konstytucji RP w zakresie szeroko rozumianej zasady określoności jest  nie  tylko ustawodawca,

lecz również organy stosujące prawo. W sprawie P 2/99170 Trybunał wyraźnie wskazał, że z art. 42

ust.  1  oraz  wynikające  z  niej  zasady  nullum  crimen  sine  lege  wyprowadzać  należy  –  prócz

określonych dyrektyw wiążących ustawodawcę – również szereg zasad adresowanych do organów

stosujących prawo. Konstytucyjny standard wynikający z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP w istotny

sposób kształtowany jest zatem również przez mające konstytucyjne zakorzenienie reguły wykładni

w  prawie  karnym.  Trybunał  wskazał,  że  istotnym  aspektem  działalności  sądów  jest

minimalizowanie ryzyka rozstrzygnięć arbitralnych. Sądy w swej działalności orzeczniczej pełnią

zatem funkcję jednej z gwarancji przestrzegania zasady nullum crimen sine lege.171 

Zasada nullum crimen stanowi również źródło reguł odnoszących się do uprawnionych na

gruncie konstytucyjnym dyrektyw wykładni przepisów prawa karnego. Pełni w tym zakresie kilka

odrębnych i niezależnych od siebie funkcji. Służy określeniu granic dozwolonej na gruncie prawa

karnego interpretacji.  Stanowi podstawę hierarchizacji metod i podejść wykładniczych w prawie

170 Wyrok TK z dnia 6 lipca 1999 r., sygn.: P 2/99, OTK ZU 5/1999, poz. 103.
171 Z powołaniem się na pogląd L. Gardockiego,  Typowe zakłócenia funkcji zasady nullum crimen sine lege, „Studia

Iuridica” nr 10/1982, s. 56. 
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karnym. Stanowi wyznacznik obowiązującego w tej dziedzinie paradygmatu wykładniczego w tym

sensie,  że  pozwala  samodzielnie  rozstrzygnąć  niektóre  szczegółowe  zagadnienia,  które  mają

charakter fundamentalnych założeń preferowanego przez Konstytucję modelu wykładni.  

Odnosząc się  do założeń obowiązującego modelu wykładni,  Trybunał wskazuje, że sama

konieczność dokonywania wykładni nie przesądza o niezgodności przepisu prawa karnego z zasadą

dostatecznej określoności. Z punktu widzenia art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, zarzut niedostatecznej

określoności  jest  zasadny  dopiero  wówczas,  gdy  usankcjonowane  praktyką  sądową  reguły

interpretacyjne  nie  mogą,  z  uwagi  na  niejasność i  nieprecyzyjność  użytych w przepisie  pojęć,

doprowadzić  do  jednoznacznej  wykładni  treści  normy  prawnej172.  Reguła  ta  ma  również

zastosowanie  a  rebours:  pomimo  posłużenia  się  przez  ustawodawcę  znamieniem  ocennym  i

niedookreślonym, brak jest podstaw do kwestionowania zgodności takiego przepisu z art. 42 ust. 1

Konstytucji RP, gdy posiada on ustabilizowane i utrwalone rozumienie w poglądach doktryny i

orzecznictwa173. Istnienie takich jednolitych poglądów co do wykładni konkretnego przepisu może

nawet uzasadniać oczywistą bezzasadność zarzutu naruszenia zasady nullum crimen174.

Podstawowym założeniem przy interpretacji przepisów prawa karnego winna być zasada

omnia sunt interpretanda. Głównym aspektem procesu stosowania prawa jest jego interpretacja, nie

ma zatem stosowania prawa karnego bez jego interpretacji. Stawiając taką tezę Trybunał wyraźnie

opowiada  się  po  tej  stronie  obecnego  w  literaturze  teoretycznoprawnej  oraz  w  orzecznictwie

sądowym sporu, dotyczącego zakresu obowiązku dokonywania wykładni przez organy stosujące

prawo.  Konkurencyjne  podejście  zakłada  bowiem,  że  przepis,  którego  znaczenie  nie  budzi

wątpliwości nie wymaga interpretacji. Trybunał sygnalizuje nawet, że również łagodniejszy wariant

zasady  clara  non  sunt  interpretanda,  wyrażający się  paremią  interpretatio  cessat  in  claris  nie

znajduje dostatecznego konstytucyjnego uzasadnienia175. 

Odnosząc się  do obowiązującej w zakresie prawa karnego hierarchii stosowanych metod

interpretacji,  Trybunał  akceptuje  zastrzeżenia  odnoszące  się  do  dopuszczalności  wykładni

funkcjonalnej176. Przyjmowane w orzecznictwie Trybunału rozumienie art. 42 ust. 1 Konstytucji RP

prowadzi  do  wyraźnej  preferencji  wykładni  językowej   w  obszarze  prawa  karnego.  Analiza

wypowiedzi Trybunału prowadzi do wniosku, że pod pojęciem „wykładnia”,  rozumie on wynik

172 Wyrok TK z dnia 13 stycznia 2005 r., sygn. akt: P 15/02, op. cit.
173  Wyrok TK z dnia 9 czerwca 2010 r., sygn. akt: SK 52/08, op. cit. dot. art. 231 k.k.
174 Por. postanowienie TK z dnia 11 lipca 2013 r., sygn. akt: Ts 212/12, w którym Trybunał odmówił nadania dalszego

biegu skardze konstytucyjnej, kwestionującej zgodność z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP przepisu art. 158 § 1 k.k.,
postanowienie TK z dnia 22 listopada 2012 r. sygn. akt: Ts 196/10, OTK ZU 1/B/2013, poz. 20, dot. art. 212 k.k.

175 Wyrok TK z dnia 13 stycznia 2005 r., sygn. akt: P 15/02,  op. cit., s. 4., wyrok TK z dnia 9 października 2012 r.,
sygn. akt: P 27/11, OTK ZU 9/A/2012, poz. 104.

176 Wyrok TK z dnia 13 stycznia 2005 r., sygn. akt: P 15/02, op. cit., s. 6.
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procesu interpretacji tekstu prawnego. Tak odczytane cytowane wyżej stanowisko, należy zatem

rozumieć jako wskazanie rezultatu uzyskanego za pomocą wykładni językowej, jako właściwego

punktu odniesienia przy ustalaniu zakresu karalności.

3.3 Ewolucja poglądów Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zasady określoności oraz

ustawowej wyłączności w sferze prawa karnego materialnego

1 Na  gruncie  przepisów  Ustawy  Konstytucyjnej  z  dnia  17  października  1992  r. o

wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej

oraz o samorządzie terytorialnym oraz tych wcześniejszych przepisów konstytucyjnych, które – na

podstawie art. 77 ustawy z dnia 17 października 1992 r. -  zachowały  moc obowiązującą, zasadę

dostatecznej określoności prawa karnego oraz wyłączności ustawy wywodzono z art. 1 i zawartej w

nim zasady demokratycznego państwa prawnego. Punktem odniesienia były tu również przepisy

określające zasady wydawania aktów podustawowych, w tym zwłaszcza granice upoważnienia do

wydania rozporządzenia. 

Charakterystyczny dla tego okresu formowania się poglądów Trybunału był po pierwsze

pryncypialnie  wysoki  poziom konstytucyjnych  wymagań  w  zakresie  określoności  i  ustawowej

wyłączności. Znajdował on wyraz w przyjęciu, że w sferze prawa represyjnego zasada wyłączności

ustawy w opisie elementów czynu zabronionego miała charakter „bezwzględny” (tak w sprawie: U

7/93177 oraz K11/94178). Na gruncie tego ujęcia,  za naruszenie zasady wyłączności uznawany był

każdy przypadek, w którym do rekonstrukcji normy karnej niezbędne było włączenie elementów

dekodowanych spoza ustawy. Twierdzono, że wszystkie elementy zarówno czynu jak i kary, winny

być określone w przepisie rangi ustawy179. W oparciu o tak skonstruowane kryteria za naruszające

obowiązujące wymogi uznano określenie katalogu podmiotów podlegających odpowiedzialności

karnej przez posłużenie  się  kategorią:  „podmiotów zobowiązanych do prowadzenia podatkowej

księgi przychodów i rozchodów”, w sytuacji,  gdy podmioty te wskazano w rozporządzeniu 180. Z

powołaniem  na  taką  restryktywną  interpretację  zasady  określoności  –  tyle  że  odniesioną  do

dyrektywy  nulla  poena sine  lege  – w sprawach U 7/93 i  U  4/95 zakwestionowano  zmianę  w

rozporządzeniu charakteru prawnego sankcji ukształtowanego przepisem ustawy.

W kontekście poziomu konstytucyjnych wymagań, wypracowanych na gruncie omawianych

177 Orzeczenie TK z dnia 1 marca 1994 r., sygn. U 7/93, Z.U. 1994 , poz. 5; OTK1986-1995/t5/1994/cz1/5. 
178 Orzeczenie TK z dnia 26 kwietnia 1995 r., sygn.: K 11/94, Z.U. 1995, poz. 12; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/12 
179 Prócz powołanych wyżej: orzeczenie TK z dnia 26 września 1995 r., sygn. U 4/95,  OTK1986-1995/t6/1995/cz2/27,

wyrok TK z dnia 20 lutego 2001 r., sygn.: P 2/00, OTK ZU 2/2001, poz.32.
180 Orzeczenie TK z dnia 26 kwietnia 1995 r., sygn.: K 11/94, op. cit.
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wyżej  orzeczeń,  dodać  jeszcze  trzeba,  że  towarzyszyła  im,  akceptowana  w  tym  czasie  w

orzecznictwie,  szeroka definicja  prawa represyjnego oraz przyjmowane założenie  o  jednolitości

standardu w obrębie tak szeroko rozumianej sfery.

2 Począwszy od orzeczenia w sprawie P 2/00 rozpoczyna się relatywizacja pryncypialnego

stanowiska wyrażanego we wcześniejszym orzecznictwie.  Podkreślenia jednak  wymaga, że ten

etap rozwoju dotyczy w głównej mierze zasady ustawowej wyłączności przepisów prawa karnego.

We wskazanym wyżej wyroku Trybunał uznał zgodność z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP przepisów

kodeksu karnego skarbowego, które, w zakresie rozgraniczenia typów podstawowych przestępstw

skarbowych od typów kwalifikowanych oraz wypadku mniejszej wagi i wykroczeń  skarbowych,

odwoływały się do pojęcia najniższego wynagrodzenia za pracę. To ostatnie było zaś ustalane w

akcie rangi podustawowej (rozporządzeniu). 

Istotny udział w ukształtowaniu tego fragmentu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

miało również orzeczenie akceptujące posłużenie się przez ustawodawcę przepisem blankietowym

zupełnym, odsyłającym do przepisów wydawanych przez organy stanowiące jednostek samorządu

terytorialnego. W sprawie P 10/02181, o której tu mowa uznano, że art. 54 ustawy z dnia 20 maja

1971 r. – Kodeks wykroczeń, penalizujący „naruszenie przepisów porządkowych, stanowionych

przez organy stanowiące samorządu terytorialnego”, jest zgodny z ar. 42 ut. 1 Konstytucji RP. Na

tożsamej  argumentacji  oparte  było  późniejsze  orzeczenie  w  sprawie  P  65/07182,  w  którym

stwierdzono zgodność z art 42 ust. 1 Konstytucji RP przepisu  art. 10 ust.  2a ustawy z dnia 13

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym karze grzywny

podlegał ten,  kto nie wykonywał obowiązków w przewidzianych w regulaminie,  w sytuacji gdy

regulamin był aktem prawa miejscowego uchwalanym przez radę gminy po zasięgnięciu opinii

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Wskazane  wyżej  orzeczenia  ukształtowały stałą  linię  orzeczniczą.  Probierzem stałości  i

jednoznaczności stanowiska Trybunału w omawianym zakresie jest to, że zarzuty odnoszące się do

naruszenia zasady ustawowej wyłączności formułowane na przestrzeni 2001 r. – 2014 r. w skargach

konstytucyjnych były w dużej mierze rozstrzygane postanowieniem  o odmowie nadania skardze

konstytucyjnej dalszego biegu z uwagi – między innymi – na jej oczywistą bezzasadność183. 
181 Wyrok TK z dnia 8 lipca 2003 r., sygn.: P 10/02, OTK ZU 6/A/2003, poz. 62.
182 Wyrok TK z dnia 28 lipca 2009 r., sygn.: P 65/07, OTK ZU7/A/2009, poz. 114.
183 Postanowienie TK z dnia 15 kwietnia 2002 r.,  sygn.: Ts 5/02, OTK ZU 3/B/2002, poz. 215,  dot.  określoności

skutkowych przestępstw, w których odwołano się do zasad i reguł ustanowionych w aktach podustawowych (w
świetle art.  42 ust.  1 Konstytucji RP), ustalenie podmiotu przestępstwa skutkowego w aktach podustawowych;
postanowienie TK z dnia 18 września 2003 r., sygn.: Ts 87/03, OTK ZU 4/B/2003, 248 dot. kar pośrednich w
kontekście zasady określoności oraz godzenia w poszczególne prawa konstytucyjne; postanowienie TK z dnia 20
listopada 2007 r., sygn.: Ts 106/07, OTK ZU6/B/2007, poz. 299 dot. opisu znamion w akcie prawnym rangi ustawy
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Cechą  charakterystyczną  tego  etapu  ewolucji  poglądów  Trybunału  było  to,  że  punkt

ciężkości  analiz  przesunął  się  z  badania  tego,  „czy”  regulacja  prawnokarna  w  jakimś  zakresie

odstępuje od zasady wyłączności ustawy, na rzecz tego, „w jakim zakresie” od zasady tej odstępuje

i  „czy”  odstępstwo  to  może  być  akceptowane  na  gruncie  konstytucyjnym.  W  orzecznictwie

charakterystycznym dla tego okresu akcentuje się  po pierwsze,  że dekodowana z art. 42 ust.  1

Konstytucji RP zasada określoności dopuszcza istnienie wyjątków. W tym nurcie wypowiedzi sądu

konstytucyjnego  podkreśla  się,  że  konstytucyjna  zasada  ustawowej  określoności  w  sposób

bezwzględny  odnosi  jedynie  do  części  znamion  lub  do  części  treści  normatywnych

komunikowanych przez normę  prawa karnego. W pozostałej,  dopuszcza istnienie odstępstw od

omawianej zasady. 

Choć  w poszczególnych orzeczeniach,  Trybunał  posługuje  się  różnymi  określeniami na

oznaczanie każdej z wyróżnionych wyżej sfer,  charakterystyczne jest  to, że ów podział dotyczy

dwóch płaszczyzn: po pierwsze morfologii przepisu prawa karnego materialnego (dyferencjacja

grup znamion z punktu widzenia poziomu wymagań w zakresie ustawowej wyłączności) oraz, po

drugie,  zawartości  treściowej  dekodowanych  z  przepisów  prawa  karnego  norm.  Analiza

dochowania konstytucyjnego standardu prowadzona jest na obu tych płaszczyznach odrębnie. 

Przedmiotem swojej oceny Trybunał czyni przedmiot konkretnej regulacji.  Istotne w tym

zakresie jest w szczególności to, jaka jest charakterystyka dobra prawnego, którego ochronie służy

kontrolowany  typ  czynu  zabronionego.  Dostrzec  można  wyraźne  różnicowanie  poziomu

konstytucyjnych wymagań w zależności od tego, jakiej sfery stosunków międzyludzkich dotyczy

przepis.  Trybunał  waży,  jaka  była  alternatywa  dla  określenia  części  znamion  w  akcie  rangi

podustawowej.  Wskazuje  często,  że  posłużenie  się  przepisem ocennym również   mogłoby być

wystarczające, choć z pewnością  nie pozwoliłoby w takim stopniu realizować zasady pewności

prawa i  równości w jego  stosowaniu.  Ocenia  również  w tym kontekście,  czy możliwa  byłaby

wyczerpująca regulacja na poziomie ustawowym. 

Ważnym kryterium kontroli  dochowania  wymogów konstytucyjnych przez  przepis  rangi

podustawowej jest to, czy kreuje on (konstytuuje) znamiona czynu zabronionego, czy wyznaczone

– ustawowa wyłączność; postanowienie TK z dnia 13 października 2008 r., sygn.: Ts 249/08, OTK ZU5/B/2010,
poz.  331  dot.  ustawowej  wyłączności  przepisu  ustawy  o  utrzymaniu  porządku  i  czystości  w  gminach,
postanowienie  TK  z  dnia  31  grudnia  2008  r.,  sygn.:  Ts  175/07,  OTK  ZU  2/B/2009,  poz.  111  dot.  klauzuli
normatywnej w art. 183 par. 2 k.k.; postanowienie TK z dnia 23 maja 2011 r., sygn. Ts 115/11, OTK ZU 1/B/2013,
poz. 52, dot. art. 183 par. 1 k.k., postanowienie TK z dnia 10 września 2012 r., sygn. Ts 248/10, OTK ZU 1/B/2013,
poz. 30, dot. przepisu ustawy o żegludze  śródlądowej; postanowienie TK z dnia 23 marca  2013 r.,  sygn.: Ts
153/12,  OTK  ZU,  dot.  przepisów  kodeksu  pracy  zawierających  wykroczenia  mających  postać  blankietu
częściowego, postanowienie TK z dnia 6 czerwca 2013 r., sygn.: Ts 22/12, OTK ZU 4/B/2013,  poz. 365, dot.
blankietu zupełnego art. 65 ustawy o transporcie kolejowym. 
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już na poziomie  ustawy znamiona  jedynie  egzemplifikuje  (doprecyzowuje).  Wprawdzie  pojęcie

„doprecyzowania”  okaże  się  niezwykle  pojemne  i  podatne  na  rozbieżności,  to  jednak  można

wskazać  stosunkowo  niesporne  przypadki,  w  których  regulacja  podustawowa  nie  tworzy

samodzielnie  dodatkowych  znamion.  Przykładu  takiego  dostarcza  posłużenie  się  przez

ustawodawcę (w art. 115 k.k. oraz np. w art. 53 k.k.s.  oraz art. 65 k.k.s.) pojęciem najniższego

wynagrodzenia  za  pracę.  Jego  kwotową  –  zmienną  –  wartość  precyzowało  stosowne

rozporządzenie, jednak Trybunał zauważył, że miernik ten wyraża wielkość stosunkową  pomiędzy

wartością szkody lub wysokością podatku narażonego na uszczuplenie a wartością podstawowego

koszyka  dóbr  konsumpcyjnych.  Jedynie  nominalną  wysokość  tego  ostatniego  wskaźnika

pozostawiono zatem regulacji w akcie niższej rangi niż ustawa. 

Przedmiotem oceny danej regulacji z punktu widzenia dochowania wymagań wynikających

z art.  42 ust.  1  Konstytucji RP,  czyni się  wreszcie w orzecznictwie  to,  czy oceniana  regulacja

podustawowa prowadzi do ograniczenia zakresu odpowiedzialności karnej. Trybunał przyjmuje, że

zasada  nullum crimen i nulla poena sine lege  nie odnosi się do okoliczności wyłączających, czy

zawężających zakres odpowiedzialności karnej. 

3 Analizę wskazanej wyżej modyfikacji poglądów Trybunału prowadzić można w dwóch co

najmniej płaszczyznach. Po pierwsze, może się ona koncentrować na dokonywaniu przez Trybunał

oceny poszczególnych rozwiązań ustawodawczych w chronologicznej perspektywie  działalności

tego organu. W tym podejściu można by z pewnością doszukać się pewnych stałych tendencji lub

też  pewnych  odmienności  w  ocenie  konkretnych  zagadnień  szczegółowych.  Zróżnicowanie

poglądów Trybunału nie rzuca się jednak w tym ujęciu w oczy zbyt jednoznacznie i wyraźnie. Jest

to  spowodowane  przede  wszystkim  odmiennością  spraw  rozstrzyganych  przez  Trybunał.

Negatywną  przesłanką  merytorycznego  wyrokowania  jest  przecież  zbędność  bądź

niedopuszczalność orzekania, w których to zakodowana jest - odznaczająca się pewną specyfiką,

lecz co do zasady tożsama z tym pojęciem na gruncie procedur sądowych – reguła ne bis in idem.

Sprawia to, że rozstrzygnięcia Trybunału, nawet dotyczące tej samej zasady konstytucyjnej, nie do

końca  są porównywalne.  Jako nazbyt  uproszczone ocenić  by przecież  należało  twierdzenie,  że

akceptując przepis prawa wykroczeń mający postać blankietu zupełnego Trybunał zliberalizował

swoje podejście względem zaprezentowanego w orzeczeniu, w którym za niezgodny z Konstytucją

uznano  przepis  ustanawiający  karę  grzywny,  przy  określeniu  zakresu  podmiotowego

odpowiedzialności przez odwołanie do aktu podustawowego. Już tylko na tle tego przykładowego

zestawienia widoczne jest to, że prosta komparatystyka poszczególnych wypowiedzi Trybunału nie

dostarcza wymiernych wskaźników poziomu konstytucyjnego standardu w danej dziedzinie. 
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Bardziej  czytelne  różnice  ukazuje  podejście  koncentrujące  się  na  sposobie  oceny przez

Trybunał Konstytucyjny zarzutu niezgodności danej regulacji z art. 42 ust.  1 Konstytucji RP w

kontekście  zasady  ustawowej  wyłączności.  Spojrzenie  na  orzecznictwo  Trybunału  w  tej

perspektywie pozwala wychwycić  wyraźne różnice w stosowanych modelach argumentacyjnych,

służących rozstrzyganiu i uzasadnianiu zgodności bądź niezgodności kwestionowanych rozwiązań

legislacyjnych. 

Dostrzegalna jest zatem w pierwszej kolejności ewolucja rozumienia samej istoty zasady

określoności. Przepis art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, w zakresie w jakim dotyczy zasady ustawowej

wyłączności w opisie  typu  czynu  zabronionego, przestaje  być  rozumiany jako  „norma-reguła”,

zaczyna zaś być postrzegany jako „norma-zasada”184.  Do stwierdzenia,  że doszło  do naruszenia

konstytucyjnego wymogu określoności,  nie jest wystarczające samo tylko ustalenie, że w jakiejś

części  znamiona  normy  sankcjonującej  zostały  wyrażone  w  akcie  niższej  rangi  niż  ustawa.

Wymaga się w tym zakresie wieloaspektowej analizy, która jedynie za punkt wyjścia bierze to, że

do  rekonstrukcji  zakazu  niezbędne  jest  odwołanie  do  aktu  prawnego  innego  niż  ustawa.

Wkomponowaniu w model argumentacyjny ulega szerszy wachlarz konstytucyjnych kontekstów,

jakie  inkorporuje  zasada  określoności.  Chodzi  o  opisywane  już  wyżej  aspekty:  gwarancyjny,

ustrojowy i  kompetencyjny,  które  stają  się  niezbędnym elementem analizy  zasadności  zarzutu

naruszenia art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. Poszerzeniu spektrum oceny poprzez uwzględnienie trzech

wymienionych  płaszczyzn  towarzyszy jednocześnie  wyeksponowanie  tego  spośród wskazanych

wyżej  kontekstów,  który  nakazuje  rozpatrywać  art.  42  Konstytucji  jako  wyrażający  prawo

podmiotowe jednostki.   

Wyraźnie rysującą się tendencją jest ponadto oparcie argumentacji na modelu nawiązującym

do zasady proporcjonalności.  Założeniem jest tu twierdzenie, że każda postać naruszenia zasady

określoności bądź ustawowej wyłączności w sferze prawa karnego (represyjnego) jest ingerencją w

konstytucyjnie chronione na gruncie art. 42 ust. 1 Konstytucji prawo podmiotowe. Analiza zmierza

zatem do zbadania, czy ingerencja ta nie jest nazbyt uciążliwa. Niezbędna jest tu wielowątkowa i

184 Nawiązuję w tym miejscu do obecnego w literaturze teoretycznoprawnej, rozróżnienia na „normy-reguły”  i „normy
zasady”.  Zasadniczym  kryterium  rozróżnienia  jest  stopień  ogólności,  gdzie  zasady  są  normami  o  relatywnie
wysokim stopniu ogólności, reguły natomiast o niskim. Wśród innych czynników różniących oba te rodzaje struktur
normatywnych wymienia się także możliwość dokładnego określenia sytuacji, w których reguły i zasady znajdują
zastosowanie,  różny sposób kreacji  (normy tworzone i  ewoluujące),  a ponadto fakt,  że jedną z kategorii  norm
traktuje się jako normy argumentacji, drugą - jako normy zachowań. Zasady są normami, które wymagają realizacji
„w możliwie największym stopniu w warunkach  prawnych  i  faktycznych  możliwości”.  Reguły obowiązują  na
zasadzie: „wszystko albo nic”. Por. szerzej we wstępie do rozdziału poświęconego zasadzie proporcjonalności. Por.
np.: P. Tuleja,  Stosowanie Konstytucji RP...., op. cit. 
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wieloaspektowa  argumentacja.  Charakterystyczne  jest  dostrzeżenie  pewnej  wewnętrznej

sprzeczności,  jaka  kryje  się  u  samych  podstaw  zarzutu  naruszenia  zasady  określoności  bądź

ustawowej wyłączności. Chodzi o paradoksalną w pewnym sensie prawidłowość, zgodnie z którą w

pewnych wypadkach maksymalna  określoność  lub absolutnie  rozumiana  wyłączność ustawy w

opisie znamion również narusza prawa lub wolności konstytucyjne. W prowadzeniu tej rozpiętej

między  wskazanymi  wyżej  dwoma  biegunami  analizy  widoczna  jest  sama  istota  zasady

proporcjonalności w jej konstytucyjnym ujęciu.  Jest bowiem wyrazem w a ż e n i a kolidujących z

sobą dóbr i wartości konstytucyjnych.

Podkreślano już wyżej,  że ewolucja poglądów Trybunału na temat  sposobu rozumienia i

wykładni art. 42 ust. 1 Konstytucji RP widoczna jest w sposób najbardziej wyrazisty w odniesieniu

do  tej dyrektywy szczegółowej  wynikającej  z  wskazanej  normy,  która  odnosi się  do  wymogu

ustawowej  wyłączności  w  opisie  zachowania  karalnego.  Analiza  wypowiedzi  Trybunału

dotyczących wykładni art. 42 ust. 1 Konstytucji RP pozwala jednak dostrzec istotne modyfikacje

również  w  zakresie  zasady  określoności.  Znamienna  modyfikacja  dotyczy  tu  jednak  nie  tyle

samego sposobu rozumienia tej zasady, co sposobu jej aplikacji.

3.4 Konstytucyjne konteksty obowiązywania zasady określoności

 1 Problematyka zasady określoności powinna być widziana w szerszym konstytucyjnym

kontekście.  Jak  wskazuje  analiza  orzecznictwa  Trybunału  Konstytucyjnego,  standard  w  tej

dziedzinie  wyznaczany  jest  bowiem z  uwzględnieniem kilku,  do  pewnego  stopnia  odrębnych

płaszczyzn.  Wynikający  z  art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP  poziom  konstytucyjnych  wymagań

powinien być zatem każdorazowo widziany i analizowany raczej jako wypadkowa kilku istotnych

konstytucyjnie  zasad  i  dyrektyw,  niż  prosta  konsekwencja  obowiązywania  jednej  reguły

konstytucyjnej. Jest to uzasadnione przede wszystkim tym, że w sensie konstrukcyjnym nie jest to

twór  jednolity  i  jednowymiarowy.  U  podstaw  omawianej  zasady  leży  kilka  odrębnych

racjonalizacji, z których każda akcentuje nieco inny aspekt dyrektywalnej zawartości reguły nullum

crimen sine lege185,  kodujący nieco inną normatywną treść. Dopiero zatem odczytanie zasady w

perspektywie wszystkich tych uwarunkowań i aspektów pozwala zrekonstruować ją w pełni . 

Przeniesienie  powyższych  cech  zasady  nullum  crimen,  a  więc  w  szczególności  owej

niejednorodności genetycznej,  konstrukcyjnej i  treściowej,   na grunt konstytucyjny prowadzi do
185 R. Dębski,  Pozaustawowe (...), op. cit., s.  24-27, który z odwołaniem do ustaleń nauki francuskiej i niemieckiej

podaje m. in. uzasadnienie odnoszące się do zasady demokracji,  podziału władzy,  sprawiedliwości materialnej,
zasady winy oraz względy kryminalno-polityczne . Podobnie W.  Wróbel, Zmiana ...., op. cit, s. 102-106.
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obserwacji,  iż  co najmniej niektóre z  tych cech znajdują zakorzenienie w  odrębnych normach i

wartościach  konstytucyjnych.  Silniej  legitymizuje  to  omawianą  tu  zasadę  w  porządku

konstytucyjnym.  Przekłada  się  na  wzbogacenie  możliwych  do  wywiedzenia  z  niej  treści

normatywnych.  Wzmaga gwarancyjny sens i  funkcję tej zasady czyniąc z niej bardziej  jeszcze

efektywne narzędzie ochronny konstytucyjnych praw i wolności jednostki w sferze prawa karnego

materialnego.  Od razu też wskazać trzeba,  że  nie wszystkie spośród owych zakorzenionych w

Konstytucji aspektów  zasady ustawowej określoności oddziałują w tym samym kierunku. Wiele z

nich pozostaje w wyraźnej wzajemnej kolizji, prowadząc do ograniczenia tych – niekiedy nawet w

pewnym sensie bardziej „gwarancyjnych” -  konsekwencji obowiązywania zasady, których nie da

się pogodzić z innymi konstytucyjnie legitymowanymi wartościami. 

2  Na pierwszy plan wysunąć można  aspekt  techniczno-legislacyjny zasady dostatecznej

określoności.  Widziana  jest  tu  ona  jako  techniczna  strona  korzystania  przez  ustawodawcę  z

przyznanej  mu  kompetencji  prawodawczej.  W  tym  ujęciu  omawiana  zasada  stanowi  część

składową ogólniejszych obowiązujących w tym zakresie konstrukcji, takich jak zasada prawidłowej

(przyzwoitej) legislacji,  zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa,

zasady pewności i bezpieczeństwa prawnego (wywodzone z art. 2 Konstytucji RP). 

2.1  Podkreślenia  wymaga,  że  w  omawianej  tu  perspektywie,  na  kształt  i  treść  zasady

określoności wpływ mają do pewnego stopnia przeciwstawne dyrektywy. Sprzeczność jawi się już

u  samych  podstaw  zasady dostatecznej  określoności  oraz  wymogu  ustawowej  formy  przepisu

prawa karnego (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 42 ust. 1 Konstytucji RP). Dostrzeżenie tego

napięcia  stanowi  istotną  dyrektywę  interpretacyjną  w  odczytywaniu  normatywnego  znaczenia

zasady  nullum  crimen.  Ten  ukryty  w  omawianej  tu  prawidłowości  potencjał  argumentacyjny

dostrzega Trybunał Konstytucyjny, czyniąc z sygnalizowanego tu zagadnienia istotny element testu

zgodności kwestionowanej regulacji z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, a w każdym razie ważną część

perswazyjnej i motywacyjnej konstrukcji swoich  rozstrzygnięć.

 Nie  jest  w  szczególności  tak,  by  z  punktu  widzenia  reguł  poprawności  legislacyjnej,

niezbędne lub choćby tylko pożądane  było takie formułowanie przepisów prawa karnego, które

wykluczałoby  konieczność  ich  interpretacji.  Przejawem prawidłowej  praktyki  legislacyjnej  jest

zarówno precyzja w opisie znamion typów czynów zabronionych, jak i ich nie nazbyt kazuistyczny

charakter186. W ocenie Trybunału,  tworzenie prawa w sposób nadmiernie kazuistyczny sprzeciwia
186 Wyrok TK z dnia 9 czerwca 2010 r., sygn. akt; SK 52/08, OTK ZU 5/A/2010, poz. 50, wyrok TK z dnia 22 czerwca

2010 r., sygn. akt: SK 25/08, OTK ZU 5/A/2010, poz. 51, postanowienie TK z dnia 21 października 2010 r., sygn.:
P 31/07, OTK ZU9/A/2009, poz. 144. W orzecznictwie Trybunału widoczna jest tendencja do analizy zasadności
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się  standardom państwa  prawa,  zgodnie  z  którymi  przepisy  prawne  powinny  być  wprawdzie

formułowane  precyzyjnie,  ale  jednocześnie  możliwie  syntetycznie187. Standard  określoności

przepisów  prawnych  w  obrębie  prawa  karnego  nie  wymaga  jasności  czy  komunikatywności

wyrażenia zakazu lub nakazu prawnego w stopniu absolutnym188. W odniesieniu do kazuistycznego

sposobu  formułowania  przepisów  prawa  karnego  Trybunał  wprost  wskazuje  na  specyficzne,

wiążące się z przyjęciem takiej techniki, zagrożenie. Twierdzi, że może to prowadzić do nie dość

wyczerpującego  ukształtowania  zakazu  i  pozostawienia  poza  zakresem  kryminalizacji  takich

zachowań, które z punktu widzenia ochronnej funkcji przepisu prawa karnego winny być objęte

zakresem  zastosowania  normy  sankcjonującej189.  Jak  się  wydaje  argument  ten  może  mieć

szczególne znaczenie przy ocenie wyróżnianych w nauce prawa karnego przepisów zrębowych, w

tym zwłaszcza tych zawartych w części ogólnej kodeksu karnego.  Szczególnie tam bowiem istotna

być  może  potrzeba  odpowiednio  pojemnego  zredagowania  słownej  formuły  danej  figury

normatywnej.  Może mieć również  zastosowanie do oceny konstytucyjności typów skutkowych,

które w przyjętej przez polskiego ustawodawcę technice legislacyjnej z reguły nie zawierają  opisu

typu zachowania, które prowadzi do sprowadzenia relewantnego karnie skutku, lecz kryminalizują

wszystkie  zachowania,  które  mieszczą  się  w  ogólnej  formule  wyrażanej  czasownikiem

komunikującym relację  przyczynowości.  W sprawie  SK 25/08,  na  kanwie  której argument  ten

został sformułowany, Trybunał oceniał zarzut nie dość precyzyjnej redakcji art. 18 § 2 k.k. z 1969 r.

w zakresie, w jakim przepis ten zawierał zwrot: „w inny podobny sposób”, pozwalając na przyjęcie

dopuszczalności  pomocnictwa  psychicznego  do  zabójstwa  czy  też  usiłowania  zabójstwa.

Niezależnie  od  tego  w  kontekście  tych  samych  wątpliwości  wskazuje  się  w  orzecznictwie

Trybunału, że  nieostrość czy niedookreśloność pojęć prawnych sprzyja uelastycznieniu porządku

prawnego. Nadmierna kazuistyka natomiast prowadzić może do deformacji idei państwa prawnego.

Dostrzec trzeba,  że  twierdzenia  te  warunkowane  są  po  pierwsze  założeniem,  z  którego

wynika, że brak jest faktycznej możliwości szczegółowego i jednoznacznego opisania wszystkich

karalnych postaci naruszenia określonej normy sankcjonowanej, a w każdym razie, że tego rodzaju

postąpienie naruszałoby inne równie doniosłe konstytucyjnie wartości, w tym te odnoszące się do

zasad  prawidłowej  legislacji  i  podziału  władzy.  Po  drugie,  twierdzenie  to  warunkowane  jest

posłużenia  się  syntetyczną  bądź  kazuistyczną  metodą  regulacji  w  odniesieniu  do  poszczególnych  kategorii
przestępstw, por. powołany wyżej wyrok w sprawie SK 52/08, dotyczący przestępstwa nadużycia uprawnień lub
niedopełnienia obowiązku (art. 231 k.k.).

187 Wyrok TK z dnia 19 kwietnia 2011 r., sygn. akt: P 41/09, OTK ZU 3/A/2011, poz. 25, wyrok TK z dnia 12 lipca 
2012 r., sygn. akt: P 24/10, OTK ZU 7/A/2012, poz. 79, wyrok TK z dnia 19 grudnia 2012,  sygn. akt: K 9/12, OTK 
ZU11/A/2012, poz. 113.

188 Wyrok TK z 28 stycznia 2003 r., sygn. K 2/02, OTK ZU nr 1/A/2003, poz. 4, wyrok TK z dnia 12 września 2005 r., 
sygn. akt: SK 13/05, OTK ZU 8/A/2005, poz. 91.

189 Por. wspomniany wyżej wyrok w sprawie SK 25/08, op. cit.
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określonym otoczeniem normatywnym,  w jakim na gruncie konstytucyjnym funkcjonuje zasada

nullum crimen. Tylko bowiem zapewnienie odpowiedniego statusu ustrojowego, kompetencyjnego

organom  sprawującym  wymiar  sprawiedliwości  oraz  należyta  ich  legitymizacja  w  systemie

organów władzy państwowej  pozwala bez uszczerbku dla gwarancyjnej funkcji omawianej zasady

powierzać  tym  organom  zadanie  dokonywania  samodzielnej  wykładni  prawa  w  warunkach

przyznanego im marginesu swobody190.   

2.2 Jak to już po części wynika z poczynionych wyżej uwag, dostrzegalne w omawianej

sferze  sprzeczności  i  napięcia  nie  dotyczą  tylko  relacji  zasady  określoności  oraz  metodologii

formułowania  przepisów  prawnych.  Istnieje  przecież  również  konflikt  pomiędzy  wymogiem

precyzji i jednoznaczności przepisu a – stanowiącą istotę procesu stosowania prawa i jednocześnie

należącą do samego kompetencyjnego rdzenia władzy sądowniczej – wykładnią przepisów prawa.

Syntetyczny opis zabronionego zachowania przenosi ciężar ustalenia rzeczywistego zakresu zakazu

na  organy stosujące  prawo.  Chodzi  przy  tym już  nie  tylko  o  to,  że  sama  tylko  konieczność

dokonywania wykładni nie dyskwalifikuje techniczno-legislacyjnej poprawności jednostki tekstu

prawnego191. Przy skrajnym sposobie rozumienia zasady określoności, za sprzeczny z nią uznany

bowiem mógłby zostać  przepis, którego stosowanie nie sprowadza się do prostej subsumpcji (w

istocie  najczęściej  również  i  ona  wymaga  poprzedzenia  procesem  egzegezy).  Taka  jednak

konstrukcja – niezależnie od tego na ile w ogóle w sensie technicznym możliwa - wywoływałaby

wątpliwości natury ustrojowej, o czym wspominano już w innym miejscu pracy. 

2.3 Powyższe  spostrzeżenia  mają  bezpośrednie  przełożenie  na  sposób  prowadzenia

przez  Trybunał  argumentacji  w  kontekście  naruszenia  art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP  przez

kwestionowaną  regulację.  Trybunał  stosuje  tu  zabieg  polegający na  odwróceniu  rozumowania:

przedmiotem oceny czyni hipotetyczne alternatywne zachowanie ustawodawcy, to jest bada, jak

powinien był postąpić ustawodawca formułując kwestionowany przepis. Wskazuje na paradoksalne

konsekwencje,  do  jakich  mogłoby  doprowadzić  nazbyt  rygorystyczne  odczytanie  zasady

określoności192 

190 Por.  wyrok TK z dnia 1 kwietnia 2008 r., sygn. SK 77/06, OTK ZU nr 3/A/2008, poz. 39, s. 356; wyrok TK z dnia 
14 lutego 2012 r., sygn. akt: P 20/10, OTK ZU 2/A/2012, poz. 15.

191 W tym zakresie standard konstytucyjny jest spójny z wypowiedziami ETPCz, który również akceptuje nieodłączny
element  sądowej  interpretacji  ("inevitable  element  of  judicial  interpretation")  jako  istotę  sądowego  wymiaru
sprawiedliwości, nie naruszającą standardu określoności przepisów prawa, w tym prawa karnego.

192 W sprawie P 20/10 Trybunał stwierdził: „ (…)   w odniesieniu do obecnie kontrolowanych przepisów ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii Trybunał stwierdza, że zastosowanie w nich pojęcia ocennego („znaczna ilość”) było
jedynym zabiegiem legislacyjnej umożliwiającym ujęcie w jednej, abstrakcyjnej normie prawnej całego bogactwa
sytuacji, z jakimi sąd może mieć do czynienia. Alternatywą byłoby dopisanie do poszczególnych pozycji zawartych
w załącznikach do ustawy wariantowego zagrożenia sankcją karną. Tak kazuistyczna regulacja byłaby całkowicie
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2.4 W orzecznictwie Trybunału dostrzec można kilka innych przejawów aplikacji podejścia

techniczno-legislacyjnego w procesie oceny zgodności kwestionowanej regulacji prawnokarnej z

art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. Wątek ten jest przede wszystkim widoczny w prowadzonej przez

Trybunał analizie kwestionowanych przepisów z punktu widzenia  Załącznika do Rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej193. Jest

on wyrazem częściowej  normatywizacji  podstawowych  wskazówek  co  do  metod  redagowania

tekstu prawnego. Oparte na tych regulacjach ustalenia są jednak dla Trybunału  zawsze jedynie

punktem wyjścia do dalszych rozważań. Perswazyjne znaczenie odwołania się  do tych zasad w

argumentacji  Trybunału  zasadza  się  na  tym,  że  są  one  legitymizowane  mocą  i  powagą  aktu

normatywnego,  do  którego  zostały  inkorporowane.  Nie  zmienia  to  jednak  faktu,  że  w  swoich

konkluzjach co do akceptowalnych na gruncie art. 42 ust. 1 Konstytucji RP praktyk legislacyjnych

w  zakresie  przepisów  prawa  karnego  materialnego  Trybunał  dochodzi  do  wniosków  dalece

odbiegających od tych, jakie wynikałyby z interpretacji przepisów rozporządzenia194. Jako wprost

sprzeczne z brzmieniem przepisu  § 75 ust. 2 załącznika do wspomnianego rozporządzenia, który

jako  jedyny  dopuszczalny  przypadek  posłużenia  się  w  przepisie  karnym  odesłaniem  traktuje

odesłanie do innych przepisów tej samej ustawy lub umów międzynarodowych ratyfikowanych za

zgodą  wyrażoną  w  ustawie,  i  to  tylko  pod  warunkiem  wskazania  w  przepisie  odsyłającym

konkretnej jednostki redakcyjnej tekstu prawnego, do której przepis odsyła uznać przecież należy

choćby brzmienie art. 183 § 1 lub § 2 k.k.195. Wątpliwości co do zgodności tych przepisów z art. 42

ust. 1 Konstytucji RP zgłoszone w skargach konstytucyjnych zostały tymczasem rozstrzygnięte  w

postanowieniach o odmowie nadania im dalszego biegu196, przy czym – co należy w tym miejscu

nieczytelna, co mogłoby się spotkać z zarzutem naruszenia art. 2 Konstytucji”.
193 Dz. U. 2002, nr 100, poz. 908 z późn. zm.
194 Por. w szczególności: wyroku TK z dnia 26 listopada 2003 r., sygn. akt:  SK 22/02, op. cit., wyroku TK z dnia 5

maja 2004 r., sygn. akt: P 2/03, OTK ZU5/A/2004, poz. 39, wyroku TK z dnia 28 czerwca 2005 r., sygn. akt:  SK
56/04, OTK ZU6/A/2006, poz. 67, wyroku TK z dnia 12 września 2005 r., sygn. akt: SK 13/05, OTK ZU8/A/2005,
poz. 81, wyroku TK z dnia 21 lipca 2006 r., sygn. akt: P 33/05, OTK ZU7/A/2006, poz. 83, wyroku TK z dnia 13
maja 2008 r., sygn. akt: P 50/07, OTK ZU 4/A/2008, poz. 58, wyroku TK z dnia  9 czerwca 2010 r., sygn. akt: SK
52/08, op. cit., postanowieniu TK z dnia  15 kwietnia 2002 r., sygn. akt: Ts 5/02, OTK ZU 3/B/2002, poz. 215;
postanowieniu TK z dnia 13 października 2008 r., sygn. akt: Ts 249/08, OTK ZU5/B/2010, poz. 331; postanowieniu
TK z dnia 31 grudnia 2008 r., sygn. akt: Ts 175/07, OTK ZU 2/B/2009, poz. 111; postanowieniu TK z dnia 23 maja
2011 r., sygn. akt: Ts 115/11, OTK ZU 1/B/2013, poz. 52; postanowieniu TK z dnia 10 września 2012 r. , sygn. akt:
Ts 248/10, OTK ZU 1/B/2013, poz. 30; postanowieniu TK z dnia 6 czerwca 2013 r., sygn. akt: Ts 22/12, OTK ZU
4/B/2013, poz. 365.

195 Art.  183  § 1 k.k.:  Kto  wbrew przepisom składuje,  usuwa,  przetwarza,  dokonuje  odzysku,  unieszkodliwia albo
transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu
człowieka lub spowodować istotne  obniżenie  jakości  wody,  powietrza  lub powierzchni  ziemi  lub zniszczenie  w
świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach,podlega karze.
   Art. 183  § 2 k.k. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom przywozi z zagranicy substancje zagrażające
środowisku.  

196 Por. powołane już wyżej orzeczenia w sprawach Ts 175/07 oraz Ts 115/11.
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podkreślić – jako przyczynę tych rozstrzygnięć podano oczywistą bezzasadność zarzutów (art. 36

ust. 3 w zw. z art. 49 ustawy o TK).  

Punktem odniesienia dla rozważań Trybunału odnośnie tego aspektu zasady określoności

jest  również  wcześniejsze  orzecznictwo  sądu  konstytucyjnego  dotyczące  –  mającej  znaczenie

ogólnokonstytucyjne, to jest wykraczającej poza dziedzinę prawa represyjnego - zasady poprawnej

(przyzwoitej) legislacji. Podkreślenia przy tym wymaga, że stałym i konsekwentnie przez Trybunał

deklarowanym jest założenie,  że reguły i zasady dotyczące techniczno-legislacyjnej poprawności

przepisów  prawa  karnego  stanowią  kwalifikowaną  postać  wymogów  formułowanych  w  tym

względzie  na  tle  innych  przepisów  przewidujących  ingerencję  w  sferę  praw  i  obowiązków

jednostki.  Nie  wdając  się  w  tym  miejscu  w  szczegółową  i  wyczerpującą  analizę  dorobku

orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego w zakresie wywodzonej z art. 2 Konstytucji RP zasady

przyzwoitej  legislacji,  wskazać  trzeba,  że  Trybunał  wypracował  szereg  zasad  zarówno  o

charakterze  ogólnym,  jak  i  szczegółowym,  tak  odnoszących  się  do  redakcyjnej  strony

formułowania poszczególnych jednostek tekstu prawnego, jak i do reguł konstrukcyjnych instytucji

prawnych i rozwiązań legislacyjnych. Analiza reprezentatywnych dla tego zagadnienia wypowiedzi

orzeczniczych Trybunału pozwala przykładowo wskazać na  trójelementowy kanon poprawności

legislacyjnej przepisu prawnego: a/ musi pozwalać na jednoznaczne ustalenie, kto, w jakiej sytuacji

i  do czego  jest  zobowiązany,  b/  musi  być  na  tyle  precyzyjny,  by możliwa  była  jego  jednolita

wykładnia i stosowanie, c/ musi być tak ujęty,  by zakres jego zastosowania obejmował tylko te

sytuacje,  w  których  racjonalnie  działający  ustawodawca  rzeczywiście  zamierzał  wprowadzić

regulację197. Niezależnie od tego analiza rozstrzygnięć trybunalskich daje podstawę do stworzenia

katalogu konkretnych rozwiązań uznanych za wadliwe, jak np.: posłużenie się pojęciem prawnym,

którego  definicja  legalna  (już)  nie  istnieje,  posłużenie  się  w  ustawie  nowelizującej  pojęciem

nieznanym ustawie nowelizowanej, użycie znamienia nazwowego przy niejasności co do znaczenia

wykorzystanego sformułowania, zaniechanie użycia definicji opisowej, w przypadku, gdy było to

możliwe i bardziej racjonalne (efektywne) z punktu widzenia celu regulacji198.

2.5 Próbą  konkretyzacji  omawianego  w  tym  miejscu  aspektu  zasady  określoności  w

orzecznictwie  Trybunału  jest  również  ocena  sposobu  stosowania  kwestionowanego  przepisu  w

praktyce  orzeczniczej  oraz  uczynienie  z  tego  kryterium  weryfikacji  zgodności  przepisu  ze

197 Wyrok TK z dnia 30 października 2001 r., sygn.: K 33/00, OTK ZU7/2001, poz. 217.
198 Por. np.:  wyroki TK: z 30 października 2001 r., sygn. K 33/00, op. cit., z dnia 17 października 2000 r., sygn. SK 

5/99, op. cit.;  z 4 października 2000 r., sygn. P 8/00, OTK ZU nr 6/2000, poz. 189; z 15 września 1999 r., sygn. K 
11/99, OTK ZU nr 6/1999, poz. 116.

94



standardem  konstytucyjnym.  Wedle  przyjmowanego  tu  założenia,  przepis  jest  sformułowany

wadliwie, gdy organy stosujące prawo mają trudności z odczytaniem zakresu jego zastosowania i

normowania. Jako probierz tej ostatniej okoliczności Trybunał traktuje jednolity i utrwalony sposób

wykładni i rozumienia przepisu przez organy stosujące prawo. Nie jest przy tym w orzecznictwie

Trybunału  czynione  rozróżnienie,  które  pozwoliłoby  ustalić,  czy  w  konkretnym,  badanym

przypadku, jednolita praktyka interpretacyjna na gruncie danego przepisu dokonywana jest p o m i

m o jego niejednoznaczności, czy też jest jednym z argumentów na rzecz tezy, że zarzut naruszenia

wymogu określoności jest nieuzasadniony. Brak tego rozróżnienia świadczy po pierwsze o tym, że

Trybunał  nie  prowadzi  oceny  klarowności  przepisu  w  oderwaniu  od  analizy  sposobu  jego

stosowania  w  praktyce.  W  sposób  istotny  ogranicza  to  standard  konstytucyjny  w  sprawach

inicjowanych skargą konstytucyjną. Brak bowiem wykazania przez skarżącego, że kwestionowany

przepis budzi wątpliwości w orzecznictwie sądowym, traktowany jest bądź to jako brak formalny

skargi (art. 47 ust.1  pkt 2 ustawy o TK), bądź jako przejaw jej oczywistej bezzasadności (art. 49 w

zw. z art. 36 ust. 3 Konstytucji)199. Wydaje się tym czasem, że w tak szczególnie zorientowanym na

ochronę konstytucyjnych praw i wolności trybie kontroli punkt ciężkości kontroli konstytucyjnej w

tego  typu  problemach  konstytucyjnych  spoczywać  powinien  nie  na  obiektywnym  fakcie

wyjaśnienia znaczenia niejasnego przepisu przez orzecznictwo lub doktrynę, lecz na prowadzonej z

perspektywy  konstytucyjnej  ocenie  zasadności  oczekiwania   od  adresata  normy  prawnej

rozpoznania  zakresu  zachowań  karalnych.  Z  tego  względu  kontrola  konstytucyjności  w

omawianych  tu  rodzajach  przypadków  powinna  polegać  przede  wszystkim na  samodzielnej  –

prowadzonej  w  oderwaniu  od  jego  rozumienia  w  orzecznictwie  i  doktrynie  -  ocenie,  czy

kontrolowany przepis jest niejasny, niekomunikatywny lub dopuszczający różnorodną interpretację.

Kontrola  ta  powinna  między  innymi  pozwolić  na  ustalenie  swoistego  rdzenia  semantycznego

danego przepisu,  to jest  takiego zbioru desygnatów jego  poszczególnych znamion,  który na tle

reguł  znaczeniowych  języka  ogólnego  pozostaje  w  miarę  jednoznaczny.  Metodologia  kontroli

winna następnie uwzględniać weryfikację,  czy czyn podjęty przez skarżącego mieści się  w tak

wyznaczonym jądrze znaczeniowym, czy też rzeczywiście sytuuje się gdzieś na obrzeżach zakresu

znaczeniowego.  Jedynie jako  argument  pomocniczy traktować można  przyjmowane w praktyce

orzeczniczej rozumienie danego przepisu, przy czym szczególne znaczenie należałoby przydawać

utrwalonemu charakterowi tej wykładni. Przez „utrwaloną” należałoby – moim zdaniem - rozumieć

taką wykładnię, która jest odpowiednio długotrwała i oparta na analizie odpowiednio dużej liczby

przypadków oraz  niezmienna  w czasie.  Należy również  uwzględnić  następującą  zależność:  im
199 Postanowienie TK z dnia 17 września 2012 r., sygn. akt: Ts 152/11, op. cit. (dot. 178a k.k. w zakresie znamienia:

„pod wypływem środka odurzającego”), postanowienie TK z dnia 11 lipca 2013 r. sygn. akt: Ts 212/12, (dot. art.
158 § 1 k.k.).
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bardziej znaczenie użytych przez ustawodawcę zwrotów odbiega od ustalonego na wstępie „rdzenia

semantycznego”,  tym  bardziej  rygorystycznie  winno  być  rozumiane  kryterium  „utrwalonego”

charakteru wykładni.

Dopiero ustalenie,  że przepis prawa karnego posiada ustabilizowaną i niekwestionowaną

wykładnię  oraz  że  w  sposób  bezpośredni  i  całościowy  odnosi  się  ona  do  kwalifikacji  stanu

faktycznego  sprawy  (w  trybie  kontroli  konkretnej)  mogłoby  uzasadniać  stwierdzenie  braku

podstaw do merytorycznego rozpoznania skargi lub pytania prawnego. 

2.6 Ostatni z wyżej omawianych problemów zwraca uwagę na  tę jeszcze okoliczność, że

niezależnie  od  tego,  jakie  znaczenie  nadaje  się  kryterium  „utrwalonej  wykładni  przepisu  w

praktyce”, równie istotne z konstytucyjnego punktu widzenia jest to, jakimi metodami ustala się,

czy  kontrolowany  przepis  rzeczywiście  jest  rozumiany  i  stosowany  w  sposób  jednolity.

Wyprzedzając  nieco  dalsze  uwagi  trzeba  bowiem wskazać,  że   gwarancyjne  znaczenie  zasady

nullum crimen sine lege jest w istotny sposób osłabione, jeśli w orzecznictwie Trybunału tworzy się

projektującą  definicję  pojęcia  „jednolitość”,  nie  tylko  wyraźnie  odmienną  od  znaczenia

intuicyjnego, ale odległą też od jego rozumienia językowego (słownikowego).

Probierzem  spójności  i  jednolitości  orzecznictwa  w  odniesieniu  do  poszczególnych

przepisów  (lub  ich  znamion)  jest  -  wedle  Trybunału  –  sposób  jego  rozumienia  przyjęty  w

orzecznictwie  Sądu Najwyższego.  Organ ten jest  z  mocy Konstytucji  i  przepisów ustrojowych

ustaw zwykłych powołany do sprawowania nadzoru judykacyjnego nad sądami powszechnymi. W

konsekwencji, jeśli Trybunał nie stwierdzi rozbieżności w orzecznictwie  Sądu Najwyższego, bądź

dostrzeże,  że  wątpliwości  sądów  niższych  instancji  zostały  wyjaśnione  w  orzeczeniu  Sądu

Najwyższego,  z  większą  wstrzemięźliwością  traktuje  zarzut  naruszenia  zasady  określoności200.

Rzecz  jednak  w  tym,  że  stwierdzone  nawet  w  orzecznictwie  sądów  najniższych  instancji

rozbieżności  dowodzić  mogą wadliwości  legislacyjnej,  tym bardziej,  gdy za punkt  odniesienia

weźmie  się  inny  –  omówiony  niżej  osobno  –  aspekt  zasady określoności,  tj.  ten  związany  z

perspektywą adresata normy prawnej.  Kryterium decydującym jest tu bowiem moim zdaniem nie

formalna  ranga  organu  stosującego  prawo,  lecz  metodologiczna  poprawność  przeprowadzonej

interpretacji.  Jeśli  zatem  prawidłowo  od  strony  metodologicznej  przeprowadzona  egzegeza

określonej jednostki tekstu prawnego prowadzi do skrajnie odmiennych decyzji interpretacyjnych,

jest to niewątpliwy dowód niejednolitego rozumienia i stosowania prawa przez podmioty fachowe.

Z tego punktu widzenia nie sposób twierdzić, że przepis jest jednolicie rozumiany w orzecznictwie

200 Wyrok TK z dnia 13 kwietnia 1999 r., sygn. akt: K 36/98, OTK ZU nr 3/1999, poz. 40, wyrok TK z dnia 14 lutego 
2012 r., sygn. akt: P 20/10, op. cit.
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sądowym wtedy, gdy rozbieżności wprawdzie istnieją, lecz nie dotyczą one Sądu Najwyższego. Nie

oznacza  to  rzecz  jasna  automatycznie  zasadności  uchylenia  się  od odpowiedzialności  karnej  z

powołaniem na brak świadomości bezprawnego charakteru danego zachowania.  Ocena skutków

takiego  stanu  rzeczy w kontekście  możliwości  postawienia  adresatowi normy prawnej  zarzutu

niedania posłuchu normie prawnej wymaga bardziej szczegółowego rozważenia (czy wątpliwości

te zostały wyjaśnione,  którego  z  elementów normy sankcjonującej  dotyczyły201,  itd.).  Odmowa

merytorycznej  oceny  takiej  ekscepcji  z  powołaniem  na  jednolitość  stanowiska  SN  nie  jest

przekonująca. 

Ten  ostatni  wniosek  wydaje  się  tym  bardziej  zasadny,  gdy  się  zważy,  że  Trybunał

wielokrotnie  w  swoim  orzecznictwie  akcentował,  że  sądy  powszechne  nie  są  związane

rozstrzygnięciami Sadu Najwyższego wydanymi w innych sprawach. Powinny zatem co do zasady

we własnym zakresie  prowadzić wykładnię stosowanych przez siebie przepisów202. 

3 Już na tle niektórych uczynionych wyżej uwag jasno rysowała się kategorialnie odmienna

perspektywa analizy konstytucyjnego kontekstu zasady określoności.  Istotną rolę w rekonstrukcji

jej treści odgrywa bowiem również ten aspekt, który można by określić mianem  gwarancyjnego.

Omawiana zasada przybiera  tu postać prawa podmiotowego, którego treścią jest żądanie jednostki

adresowane  do  władzy,  której  przyznano  kompetencje  prawodawcze,  o  korzystanie  z  niej  w

określony sposób.  Istota tego  aspektu zasady określoności została  wyrażona  przez Trybunał  w

jednej  z  pierwszych  wypowiedzi  orzeczniczych  jej  poświęconych,  to  jest  w  postanowieniu

sygnalizacyjnym w sprawie S 6/91. Wskazano wówczas, że: „Prawo karne stwarza dla władzy w

demokratycznym państwie prawa barierę, poza którą obywatel powinien czuć się bezpieczny w tym

sensie,  że bez  przekroczenia pola zabronionego pod groźbą kary nie może być pociągnięty  do

odpowiedzialności  karnej.  Prawo  karne  ma  wyznaczyć  wyraźne  granice  między  tym,  co  jest

dozwolone, a tym, co jest zabronione”.  Widziana w tym horyzoncie zawartość normatywna art. 42

ust.  1  Konstytucji  RP  może  być  analizowana  w  kilku  jeszcze  bardziej  szczegółowych

płaszczyznach. 

Wyraźne są przede wszystkim nawiązania, które odwołują się  do tych racjonalizacji zasady

określoności,  które związane są z zasadą winy. Istotą uzasadnienia wymogu określoności jest  tu

konieczność stworzenia adresatowi norm prawnych warunków rozpoznawalności ryzyka karalności

za określone zachowanie. Chodzi przy tym zarówno o rozpoznawalność niezgodności z prawem

danego  typu czynu,  jak  i  konsekwencji  jego popełnienia.  W postanowieniu  w sprawie S 1/94,

Trybunał wyraził to stwierdzając: „Wymaganie określoności dotyczyć musi zarówno materialnych
201 Por. w dalszej części rozważań.
202 Wyrok TK z dnia 13 stycznia 2005 r., sygn. akt: P 15/02, OTK ZU 1/A/2005, poz. 4, s. 7.
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elementów czynu, jak i (co dla niniejszej sygnalizacji pozbawione jest znaczenia) elementów kary,

tak by czyniło to zadość wymaganiu przewidywalności. Przepisy prawne muszą bowiem stwarzać

obywatelowi  (podmiotowi  odpowiedzialności  karnej)  możliwość  uprzedniego  i  dokładnego

rozeznania,  jakie  mogą  być  prawnokarne  konsekwencje  jego  postępowania”. Weryfikacja

zgodności  określonej  regulacji  z  tak  rozumianą  zasadą  określoności  oznacza  konieczność

wyznaczenia  konstytucyjnie  uzasadnionego poziomu oczekiwań w stosunku do adresata normy

prawnej,  co  do  rozpoznawalności  bezprawnego  charakteru  podejmowanego  przez  niego

zachowania.  Tylko  bowiem w tych wypadkach można  zasadnie  oczekiwać  od adresata  normy

prawnej zachowania zgodnego z jej dyspozycją, gdy się jednocześnie stwierdzi, że wedle oceny z

chwili podejmowania zakazanego zachowania, z określonej jednostki redakcyjnej tekstu prawnego

wynikało, że jest ono zabronione przez prawo. 

3.1 Problem ten, oglądany od drugiej strony, wyraża się w pytaniu o to, kiedy techniczno -

legislacyjna charakterystyka przepisu, oddziałująca na komunikatywność wyrażonych w nim treści

normatywnych, może być zasadnie wykorzystana przez adresata normy prawnej jako okoliczność

wykluczająca  możliwość  przypisania  mu  odpowiedzialności  karnej.  Chodzi  o  to,  że  figura

argumentacyjna  wyrażana  paremią:  „ignorantia  iuris  nocet”  skonstruowana  jest  jako

domniemanie, iż adresaci norm prawnych znają prawo. Omawiany tu aspekt zasady określoności

stanowi  właśnie  wyraz  prowadzonej  w  perspektywie  konstytucyjnej  analizy  granic  tego

domniemania lub – patrząc od drugiej strony – konstytucyjnie legitymowanych podstaw do jego

obalenia.  Dostrzeżeniu powyższej zależności nie stoi na przeszkodzie fakt, że relacja pomiędzy

formułowanym w warunkach  konkretnego  sporu  sądowego  zarzutem błędu  co  do  prawa  oraz

prowadzoną z perspektywy abstrakcyjnej kontrolą konstytucyjności przepisu prawa karnego, ma

nieco bardziej złożony charakter203.  

Najbardziej pierwotnym wynikającym z Konstytucji wymogiem w omawianym tu zakresie

jest to, by założenie powyższe – przynajmniej na gruncie prawa karnego - było wzruszalne.  De

lege lata wymóg ten jest spełniony, wobec umieszczenia przez ustawodawcę w części ogólnej k.k.

instytucji   błędu  co  do  oceny  prawnej  danego  zachowania.  Punkt  ciężkości  spoczywa  zatem

obecnie  na  poszukiwaniu  konstytucyjnych  podstaw  do  „usprawiedliwiania”  błędu  co  do

bezprawności. Chodzi o odnalezienie takich typów praktyk (uchybień) legislacyjnych, które już na

poziomie  kontroli  konstytucyjności  konkretnego  przepisu pozwolą  formułować  tezę,  że adresat

zawartej w nim treści normatywnej może zasadnie podnosić zarzut braku rozpoznawalności ryzyka
203 Brak  jest  w  szczególności  takiej  zależności,  zgodnie  z  którą  można  by  twierdzić,  że  powołanie  się  na

usprawiedliwiony błąd co do oceny prawnej jest niemożliwe w przypadku pozytywnej weryfikacji konstytucyjności
kwestionowanego przepisu. Por. bardziej szczegółowe uwagi w dalszej części niniejszych rozważań.
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karalności. 

Orzecznictwo Trybunału daje podstawy do uznania, że usprawiedliwiony błąd co do oceny

prawnej podejmowanego przez adresata normy zachowania, przyjmujący postać usprawiedliwionej

nieświadomości jego  bezprawnego charakteru,  uniemożliwia  pociągnięcie do odpowiedzialności

karnej. Wydaje się zatem, że konstytucyjnie bardziej legitymowana jest ta spośród formułowanych

w  doktrynie  prawa  karnego  koncepcji  błędu  co  do  oceny  prawnej,  która  –  w  przypadku

usprawiedliwionego charakteru błędu – przyjmuje brak zarzucalności podejmowanego zachowania.

Trybunał przyjmuje, że zasada ignorantia iuris nocet we współczesnej dobie nie ma waloru

absolutnego i wiąże o tyle tylko, o ile sam ustawodawca spełnia pewne standardowe wymagania –

np.  co  do  publikacji  przepisów,  ich  opracowania  z  uwzględnieniem  horyzontu  percepcyjnego

domniemanych,  przeciętnych  adresatów,  właściwej  vacatio  legis.  Prawo  nie  powinno  bowiem

stawać się pułapką zastawioną przez legislatora poszukującego legitymizacji dla wszystkich swych

poczynań  w  formalnym odwołaniu  się  do  zasady  ignorantia  iuris  nocet204.  W tak  zakreślonej

perspektywie  widoczne  jest,  że  zasada  nullum crimen stanowi – obok wymienionych  wyżej –

kolejny element  ograniczający zakres legitymizowanego konstytucyjnie powołania się  na zasadę

ignorantia iuris nocet jako podstawę wykazania zarzucalności sprzecznego z prawem zachowania.

Brak jest tu miejsca na bardziej pogłębioną analizę tego zagadnienia, zwrócić jednak można uwagę,

że zasada ta odwołuje się do wyjątkowo niejednoznacznych kryteriów. O ile bowiem w pozostałych

ograniczeniach  dominują  elementy  formalne  (należyta  publikacja,  vacatio  legis),  o  tyle  ocena

dopasowania  stopnia  precyzji  określonej  jednostki  redakcyjnej  tekstu  prawnego  do  zdolności

percepcyjnych określonej grupy adresatów norm prawnych, z konieczności rodzić będzie najwięcej

wątpliwości.

Choć operatywność omawianego tu aspektu zasady określoności,  jako narzędzia kontroli

zgodności przepisów z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, będzie kształtować się odmiennie w trybach

konkretnej i abstrakcyjnej kontroli,  podkreślić trzeba, że winien on być stosowany w obu typach

działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego. Nie byłoby przy tym zasadne twierdzenie, że

większe  znaczenie  mieć  on będzie  w  trybach kontroli  konkretnej.  W każdym bowiem z  nich

odgrywać on może odmienną rolę i w sposób diametralnie odmienny, wpływać na rozstrzygnięcie

Trybunału.  Wadliwość  przepisu,  która  prowadziłaby  do  stwierdzenia  niezgodności  z  zasadą

określoności  w  omawianym  tu  aspekcie  na  tle  konkretnej  sprawy  (np.  w  procedurze  skargi

204 Wyrok TK z dnia 12 września 2005 r., sygn. akt: SK 13/05, OTK ZU 8/A/2005, poz. 91.
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konstytucyjnej),  może  nie być wystarczająca do stwierdzenia takiej niezgodności w procedurze

abstrakcyjnej kontroli. 

Wyżej sygnalizowano już, że brak jest bezpośredniego przełożenia pomiędzy możliwością

powołania  się  na  usprawiedliwiony  błąd  co  do  bezprawności  a  wynikiem  kontroli  zgodności

przepisu  z  zasadą  określoności.  Uniewinnienie  oskarżonego  przez  sąd  z  powołaniem  na

usprawiedliwiony błąd co do bezprawności nie musi oznaczać niezgodności przepisu, na podstawie

którego rozważano odpowiedzialność karną tej osoby, z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. Nie jest też

trafne  rozumowanie  a rebours:  stwierdzenie  przez Trybunał braku podstaw do kwestionowania

zgodności danego przepisu z zasadą określoności (nawet  w procedurze kontroli konkretnej),  nie

oznacza,  że  sąd  nie  może  w  realiach  konkretnie  rozpoznawanego  przypadku  uznać

usprawiedliwionego charakteru błędu oskarżonego który dopuścił się zachowania odpowiadającego

opisowi znamion zawartemu w tym przepisie co do jego bezprawności,.  W tym właśnie kontekście

w  orzecznictwie  Trybunału  wskazano,  że:  „posługiwanie  się  przez  ustawodawcę  przepisami

zawierającymi  zwroty  niedookreślone,  pojęcia  generalne,  wymagające  wykładni,  oddala

normowanie prawne od standardu claritas w dwóch płaszczyznach (...). Z jednej bowiem strony

oceny wymaga wymóg jasności i pewności prawa, prowadzący do określenia granic normowania

in abstracto.  (...). Z drugiej jednak strony przepisy posługujące się techniką odesłań i zwrotami

ocennymi  są  trudniejsze  do  stosowania  in  concreto,  do  wyinterpretowania  z  ich  treści  normy

jednostkowego zastosowania.  Może zatem dojść do naruszenia chronionych konstytucyjnie dóbr

(wolności,  prawa)  jednostki  ze  względu  na  błędy  powstałe  w  sferze  stosowania  prawa,  tj.

odczytanie  przez  organ  stosujący  prawo  przepisów,  korzystających  wprawdzie  ze  zwrotów

generalnych  i  odesłań,  jednak  samych  w  sobie  konstytucyjnych,  lecz  źle  odczytanych,

zinterpretowanych (…)205.  

Okoliczności,  które  mogłyby  przesądzić  o  negatywnej  weryfikacji  danego  przepisu  ze

standardem  w  zakresie  zasady  nullum  crimen,  to  jest  np.  obiektywnie  wysoki  stopień

nieprecyzyjności  i  niejasności  przepisu  prawa,  wielość  regulacji,  zmienność  i  obiektywna

niejasność,  winny  być  brane  pod  uwagę  w  procesie  oceny  odpowiedzialności  karnej  w  dwu

płaszczyznach. Po pierwsze w przypadku stwierdzenia wad kwalifikowanych w  sposobie ujęcia

przepisu,  przy  jednoczesnym  ustaleniu,  że  zachowanie  sprawcy  znajdowało  się  na  obrzeżach

zakazu i  mogła  istnieć uzasadnione  wątpliwość co do  jego  zgodności z  prawem,  powinny one

rzutować na przyjęcie usprawiedliwionego błędu co do oceny prawnej. W przypadku jednak, gdy

205 Wyrok TK z dnia 12 września 2005 r., sygn. akt: SK 13/05, op. cit., s. 10.
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wadliwości  te  nie  będą  miały  takiego  natężenia,  by  uzasadniały  przyjęcie  usprawiedliwionej

nieświadomości  jego  bezprawności,  winny  być  nadal  wykorzystywane  przez  organy  stosujące

prawo.  Uzasadnione,  zdaniem  Trybunału,  jest  w  takich  przypadkach  ich  uwzględnienie  na

płaszczyźnie odpowiedniego, proporcjonalnego stosowania sankcji206. 

Wzajemne relacje pomiędzy zasadą określoności w jej gwarancyjnym sensie a instytucją

błędu co do bezprawności nie kształtują się dostatecznie jasno w orzecznictwie Trybunału. Pomimo

wskazanych wyżej odrębności, w niektórych wypowiedziach wskazuje się bowiem, że możliwość

skorzystania z instytucji błędu co do bezprawności na podstawie przepisów części ogólnej kodeksu

karnego utrudnia skuteczne wykazanie niezgodności przepisu z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP (Ts

175/07).  Rzeczywisty zatem poziom formułowanych przez  Trybunał w  tym zakresie  wymagań

zakłada wykazanie nie samej tylko niezgodności przepisu z zasadą określoności, lecz dowiedzenie,

że  niezgodność ta zachodzi p o m i m o obowiązywania instytucji błędu co do bezprawności.

3.2 W literaturze przedmiotu widoczna jest niejasność co do wymaganego na gruncie art. 42

ust.  1  Konstytucji  RP stopnia  konkretyzacji  ryzyka  karalności  związanego  z  podjęciem przez

adresata  normy  prawnej  określonego  zachowania.  Nie  jest  bowiem jasne,  czy  kwestionowana

regulacja  dochowuje  konstytucyjnego  standardu,  gdy  stwarza  obywatelowi  podstawy  do

rozpoznania  samego  tylko  prawdopodobieństwa,  że  podejmowane  przez  niego  zachowanie  jest

bezprawne. Konkurencyjne podejście zakłada bowiem dalej idący poziom obowiązujących w tym

względzie  wymagań.  Wskazuje  się  bowiem,  że  zakres  dopuszczalnych  zachowań  jednostki

ogranicza dopiero wyraźny zakaz odnoszący się danej kategorii zachowań. Wątpliwe jest zatem,

czy rozpoznawalna ma być bezprawność, karalność, czy intensywność karalności.  

Stanowisko Trybunału  również nie  jest  w tym zakresie  jednoznaczne.  Stwierdza  się  po

pierwsze, że zgodnie z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP należy wymagać, by odczytanie normy „nie

budziło  wątpliwości,  że  jednostka  w  konkretnych  okolicznościach  narażona  jest  na

odpowiedzialność karną”207. W innym miejscu wskazuje się, że: „przepis penalizujący określone

zachowanie  musi  być  na tyle  precyzyjny,  aby w danych,  konkretnych okolicznościach  nie było

wątpliwości, czy aktualizuje się odpowiedzialność karna208”. W orzecznictwie Trybunału odnaleźć

można bardziej jeszcze rygorystyczny pogląd, zgodnie z którym: „(…) art. 42 Konstytucji nakazuje

ustawodawcy  takie  wskazanie  czynu  zabronionego  (jego  znamion),  aby  zarówno  dla  adresata

206 Ibidem.
207 Wyrok TK z dnia 23 listopada 2003 r., sygn. akt: SK 22/02, op. cit., wyrok TK z dnia 13 stycznia 2005 r., sygn. akt: 

P 15/02, OTK ZU 1/A/2005, poz. 4.
208 Wyrok TK z dnia 9 października 2012 r., sygn. akt: P 27/11, OTK ZU 9/A/2012, poz. 104, s. 18.
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normy  prawnokarnej,  jak  i  organów stosujących  prawo  i  dokonujących  «odkodowania»  treści

regulacji  w  drodze  wykładni  normy  prawa  karnego  nie  budziło  wątpliwości  to,  czy  określone

zachowanie  in  concreto  wypełnia  te  znamiona.  Skoro  bowiem  ustawa  wprowadza  sankcję  w

przypadku zachowań zabronionych, nie może pozostawiać jednostki w nieświadomości czy nawet

niepewności co do tego, czy pewne zachowanie stanowi czyn zabroniony pod groźbą takiej sankcji

(…)209”.  Charakterystyczne  jest  jednak  to,  że  nawet  to  najdalej  idące  kryterium  pozwalało

Trybunałowi aprobować regulacje  posługujące się  znamionami ocennymi i niedookreślonymi210,

których immanentną cechą jest  brak możliwości jednoznacznego ustalenia zakresu karalności w

drodze prostego odczytania sformułowanego w sposób generalno – abstrakcyjny przepisu prawa

karnego.

Wydaje  się  zatem,  że  prawidłowy  sposób  odczytania  wyznaczonego  przez  Trybunał  w

omawianej tu kwestii standardu zakłada uwzględnienie innych jeszcze elementów kształtujących

poziom konstytucyjnie  legitymowanych  wymagań  nakładanych  na  adresatów  norm prawnych.

Okoliczności  te  będą  jeszcze  przedmiotem  bardziej  szczegółowej  analizy,  w  tym  miejscu

wystarczające jest jednak stwierdzenie, że nie bez znaczenia dla oceny zasadności powołania się na

zarzut naruszenia zasady  nullum crimen sine lege certa  jest  znaczenie przepisu przyjmowane w

orzecznictwie sądowym oraz w doktrynie prawa karnego. Od adresata normy prawnej wymaga się

przeprowadzenia wykładni dotyczącego go przepisu, a wymogu tego nie ogranicza się jedynie do

wykładni językowej. 

Wszystko to prowadzi do wniosku, że Trybunał przyjmuje co najmniej dwa momenty, które

są miarodajne z punktu widzenia oceny dochowania przez ustawodawcę wymogów wynikających z

art.  42  ust.1   Konstytucji  RP,  przy  czym w  każdym z  nich  ich  poziom kształtuje  się  nieco

odmiennie.  Przepis  prawa  karnego  w bezpośrednim i  samodzielnym odczytaniu  przez  adresata

normy prawnej winien z całą pewnością pozwalać na rozpoznanie ryzyka karalności określonego

zachowania.  Jednocześnie  jednak stopień precyzji tegoż przepisu musi osiągać taki stopień,  by

możliwe  było  -  czy  to  w  drodze  wykładni,  czy  interpretacji  doktrynalnej  lub  orzeczniczej  –

usunięcie owej niepewności co do rzeczywistej treści i zakresu zakazu. 

Zauważyć  trzeba,  że  istnieje  ścisła  zależność  pomiędzy  nakreślonym wyżej  poziomem

wymagań kierowanych pod adresem ustawodawcy a  możliwością  postawienia  sprawcy zarzutu

popełnienia czynu zabronionego przez prawo. Brak jest bowiem „pustej przestrzeni” między tym,

co nakazane ustawodawcy, a tym, co wymagane od jednostki. 

209 Wyrok TK z dnia 26 listopada 2003 r., sygn. akt: SK 22/02.
210 Np. Wyrok TK z dnia 28 czerwca 2005 r., sygn. akt: SK 56/04.
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3.3 Określając standard konstytucyjny w zakresie zasady nullum crimen sine lege certa,  a

zatem pośrednio również w zakresie domniemania  ignorantia iuris nocet,  Trybunał przyjmuje, że

nie  zawsze  o  jego  naruszeniu  świadczy sytuacja,  gdy  ustalenie  rzeczywistego  zakresu  zakazu

wymaga  odwołania  się  do  reguł  pozajęzykowej  wykładni.  Nie  sposób  bowiem  –  zdaniem

Trybunału - wyprowadzić z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP „aż tak daleko idącej gwarancji, z której

wynikałby  nakaz  tak  dalece  precyzyjnego  określenia  w  ustawie  karnej  znamion  typu  czynu

zabronionego,  aby ustalenie jego znaczenia  było możliwe  wyłącznie przy  zastosowaniu metody

wykładni językowej”211.

Zwrócić należy uwagę, że ustalając poziom wymaganej komunikatywności prawnokarnego

zakazu, polski Trybunał nie uwzględnia pomocy fachowego obrońcy lub pełnomocnika, z którego

pomocy winien korzystać adresat norm prawnych przy ustalaniu treści wiążących go zakazów. Taki

wymóg  formułuje  się  w  orzecznictwie  Europejskiego  Trybunału  Praw Człowieka,  który miarą

klarowności  przepisu  i  tym  samym  kryterium  dochowania  przez  ustawodawcę  wymogów

wynikających z zasady  nullum crimen  czyni adresata normy prawnej korzystającego z pomocy

fachowego doradcy212. 

Wydaje  się,  że Konstytucja wyznacza  w omawianym tu względzie  łagodniejszy poziom

wymagań. Nawet bowiem jeśli w cytowanej wyżej wypowiedzi Trybunał Konstytucyjny akceptuje

stan, w którym sama tylko wykładnia  językowa danego przepisu może nie być wystarczająca do

ustalenia  zakresu  prawnokarnego  zakazu  i  zobowiązuje  adresata  normy  prawnej  do  większej

staranności  i  zaangażowania   w  ustalenie  znaczenia  dotyczącej  go  normy  prawnej,  punktem

odniesienia nie przestaje być tu perspektywa samego adresata, nie  zaś podmiotu fachowego. Co

więcej,  w  sprawie  SK  13/05  Trybunał  zwrócił  uwagę,  że  przepisy  podatkowe  nakładające

obowiązek samoobliczenia  podatku oraz  sankcjonujące je  przepisy prawa  karnego  skarbowego

odnoszą się zarówno do  profesjonalistów prowadzących działalność gospodarczą, dysponujących

wyspecjalizowanymi  służbami  (księgowi,  specjaliści  prawa  podatkowego),  jak  i  drobnych

przedsiębiorców działających (także w sprawach podatkowych) osobiście213. Zdaniem Trybunału,

przepisy  te  winny  być  formułowane  w  sposób  uniwersalny,  uwzględniający  możliwości

percepcyjne również tych adresatów, znajdujących  w „gorszej” sytuacji. 

3.4 Nie ma wątpliwości, że wymaga się od adresata normy, by znany był mu nie tylko tekst

ustawy,  lecz  również  przyjmowana  powszechnie  w  orzecznictwie  jego  wykładnia.  Nawet  jeśli

211 Wyrok TK z dnia 9 października 2012 r., sygn. akt: P 27/11, op. cit., s. 18.
212 Por. bardziej szczegółowe uwagi, w tym odesłanie do konkretnych judykatów Trybunału Praw Człowieka w dalszej

części niniejszych rozważań.
213 Wyrok TK z dnia 12 września 2005 r., sygn. akt: SK 13/05, op. cit., s. 18.
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ustawodawca posłużył się  znamieniem wysoce ocennym,  i to  w takim stopniu,  że obiektywnie

rzecz  biorąc  zarzut  niedostatecznej  określoności  byłby  uzasadniony,  istnienie  utrwalonego  w

orzecznictwie  i  doktrynie  prawa  znaczenia  określonego  znamienia  niezasadnym czynić  będzie

zarzut naruszenia art. 42 ust. 1 Konstytucji RP214.

3.5  Zakres  wynikającego  z  art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP  wymogu  rozpoznawalności

konsekwencji  prawnych  wiążących  się  z  popełnieniem  konkretnego  czynu  obejmuje  również

pośrednie skutki skazania. W sprawie Ts 87/03215 do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga,

w której kwestionowano przepis art. 40 § 1 k.k. oraz art. 43 § 2 k.k. dotyczące środka karnego

pozbawienia praw publicznych. Skarżący wskazywał,  że z  uwagi na orzeczenie  w stosunku do

niego wspomnianej sankcji, został pozbawiony prawa do emerytury policyjnej. Zgodnie bowiem z

art. 10 ustawy  wydana w stosunku do niego – na podstawie  art. 10 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.

o  zaopatrzeniu  emerytalnym  funkcjonariuszy  Policji,  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego,

Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby

Więziennej oraz ich rodzin prawo do emerytury nie przysługuje funkcjonariuszowi,  który został

prawomocnie skazany na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

Skarżący  wskazał,  że  takie  rozwiązanie  narusza  jego  konstytucyjne  prawa  w  dwojaki

sposób. Po pierwsze tak skonstruowana instytucja pozbawienia praw publicznych narusza zasadę

pewności  prawa.  Nie  sposób  bowiem  na  podstawie  treści  samego  tylko  przepisu  określić

wszystkich  negatywnych  następstw,  jakie  wiążą  się  z  jego  orzeczeniem.  Po  drugie  skarżący

wskazał na naruszenie prawa do zabezpieczenia społecznego.

Odmawiając nadaniu skardze dalszego biegu (z uwagi na brak synchronizacji  pomiędzy

wskazanym orzeczeniem, mającym rozstrzygać ostatecznie o prawach i obowiązkach skarżącego a

treścią  zarzutów  i  powołanymi  wzorcami),  Trybunał  nie  odnosił  się  w  szerszy  i  bardziej

szczegółowy  sposób  do  sformułowanych  zarzutów.  Zwrócił  jednak  uwagę  na  konieczność

rozróżnienia  „konsekwencji  orzeczenia  danego  środka  karnego”  od  „elementów kształtujących

treść tego środka”. Jak należy sądzić,  naruszenie wskazanych zasad konstytucyjnych należałoby

wiązać z tymi ostatnimi.

Spoglądając na wskazane orzeczenie w szerszej perspektywie zasady określoności,  uznać

trzeba,  że  w  interesujący  sposób  zakreśla  ono  granice  wymaganej   na  gruncie  art.  42  ust.  1

Konstytucji  RP  rozpoznawalności  konsekwencji,  jakie  wiążą  się  z  popełnieniem  czynu

zabronionego. Takie spojrzenie pozwala uchwycić  następujące zróżnicowanie w obrębie zasady

214 Postanowienie TK z dnia 11 lipca 2013 r., sygn. akt: Ts 212/12.
215 Postanowienie TK z dnia 18 września 2003 r., sygn.: Ts 87/03, OTK ZU 4/B/2003, 248.

104



określoności prawnych skutków popełnienia bezprawnego czynu. 

Po  pierwsze,  można  wyróżnić  w  tej  zasadzie  aspekt,  którego  istotą  jest  zapewnienie

niezmienialności  tych  konsekwencji.  Zapewnienie  rozpoznawalności  to  w  tym  ujęciu

zagwarantowanie, że nie zostanie dodany żaden nowy negatywny dla oskarżonego skutek skazania.

W tym aspekcie zasada określoności wiąże się zatem ściśle z zakazem wstecznej skuteczności (na

niekorzyść  sprawcy).  Po  drugie,  rozpoznawalność  ryzyka  karalności  może  być  traktowana  w

znaczeniu  bliskim wiedzy o wszystkich konsekwencjach,  jakie  wiążą  się  z  popełnieniem czyn

zabronionego.  W tym ujęciu  zasada  ta  wiąże  się  z  zasadą  winy  i  uzasadnia  jej  limitującą  i

legitymującą funkcję.  Właściwy organ może wymierzyć sprawcy karę, ponieważ ten podejmując

swoje zachowanie, wiedział, jakie skutki może pociągnąć za sobą takie postąpienie. Może mu ją

wymierzyć  w  takiej  wysokości,  jaka  została  przewidziana  w  przepisie  powszechnie

obowiązującego prawa, albowiem oskarżony wiedział,  że kara w takiej wysokości grozi. Zasada

określoności prawnych negatywnych skutków skazania w drugim z omawianych tu ujęć może ulec

dalszemu  rozwarstwieniu  w zależności od tego,  w  jaki  sposób rozumie  się  ową  „wiedzę”  lub

„świadomość” sprawcy. Może być ona bowiem rozumiana jako figura argumentacyjna lub rodzaj

domniemania,  pozwalający  przyjąć,  że  adresaci  znają  treść  całego  prawidłowo  ogłoszonego  i

spełniającego elementarne wymogi poprawności legislacyjnej prawa, zwłaszcza tego, które dotyczy

ich sytuacji prawnej.

 

3.6 Odrębnie w ramach omawianego tu aspektu zasady określoności omówić  należy jej

związek ze sferą uprawnień procesowych oskarżonego. Chodzi tu po pierwsze o wątpliwość, czy

przepis naruszający standard w zakresie zasady określoności może również naruszać tego rodzaju

prawa  i  uprawnienia  uczestnika  postępowania  karnego,  np.  gwarantowane  już  na  poziomie

Konstytucji prawo oskarżonego do obrony (art. 42 ust 2 Konstytucji RP). Po drugie, niejasne być

może  to,  czy ustawowy przepis  o  charakterze  procesowym może  –  pośrednio  -  decydować  o

naruszeniu zasady określoności przez przepis prawa materialnego216.

Co  do pierwszej z  zarysowanych wyżej kwestii,  w orzecznictwie  Trybunału  udziela  się

odpowiedzi negatywnej.  Uznano,  że to  nie  obarczony naruszeniem zasady określoności przepis

prawa materialnego narusza prawo oskarżonego do obrony, lecz właściwe przepisy postępowania,

regulujące precyzyjność formułowanych zarzutów, dopuszczalność i wymagany tymi przepisami

216 Poza zakresem zainteresowania pozostawiam w tym miejscu możliwość naruszenia zasad wynikających z art. 42
ust.1 Konstytucji – wprost i bezpośrednio - przez przepis karno-procesowy. Jest to bowiem problem  adekwatności
wzorca z art.  42 ust.  1, a więc również sposobu rozumienia pojęcia „odpowiedzialność karna” na gruncie tego
przepisu i jako taki powinien zostać omówiony w rozdziale temu poświęconym. Co do zasady jednak zagadnienie
to nie budzi w orzecznictwie Trybunału wątpliwości i jest rozstrzygane negatywnie, to znaczy art. 42 ust. 1 nie jest
uznawany za adekwatny wzorzec kontroli przepisów procesowych.
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stopień  szczegółowości  ich  uzasadnienia  (Ts  175/07217).  Tym  samym,  przepisy  Konstytucji

określające uprawnienia o charakterze procesowym (jak np. art. 42 ust. 2 Konstytucji RP) pozostają

bez  adekwatnego  związku z przepisem o  charakterze  materialnym,  zawierającym podstawę  do

rekonstrukcji  normy  sankcjonowanej  i  sankcjonującej  (Ts  115/11218).  Zaznaczyć  należy,  że  w

orzecznictwie Trybunału podjęto próbę rozszerzenia poglądu o braku związku pomiędzy przepisem

prawa  karnego  materialnego,  a  przepisem  Konstytucji  wyrażającym  prawo  o  charakterze

procesowym na konstytucyjne prawo do sądu (art. 45 ust. 1219). Nie jest to jednak przekonujące,

czemu  dał  wyraz  sam Trybunał  oceniając  niejednokrotnie  zgodność  przepisu  prawa  karnego

materialnego z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP220. 

Inaczej rzecz się ma z oceną wpływu regulacji procesowych na zarzut naruszenia zasady

określoności. Za  istotne  kryterium kontroli zgodności  przepisów niedookreślonych lub klauzul

generalnych  orzecznictwo  uznaje  odwołanie  do  regulacji  procesowych,  tworzących  otoczenie

normatywne  przepisu  materialnoprawnego.  Ważne  bowiem jest,  by  uregulowania  proceduralne

stwarzały możliwość kontroli sposobu, w jaki organ stosujący prawo dokonał interpretacji danego

zwrotu  i uzasadnił przyjętą w świetle okoliczności sprawy kwalifikację221. Stanowisko to należy

zaaprobować.  Skoro  bowiem  posłużenie  się  przez  ustawodawcę  przepisem  wymagającym

wypełnienia  treścią  ocenną  lub  klauzulą  generalną  jest  formą  delegacji  kompetencji

prawodawczych na organy władzy sądowniczej, na ustawodawcy spoczywa obowiązek stworzenia

mechanizmu  przeciwdziałającego  arbitralności  dokonywanych  ocen  i  podejmowanych

rozstrzygnięć. 

3.7 Mieć  jeszcze  należy  na  uwadze,  że  nadanie  zasadzie  określoności  statusu  prawa

217 Postanowienie TK z dnia 31 grudnia 2008 r., sygn. akt: Ts 175/07, op. cit.
218 Postanowieniu TK z dnia 23 maja 2011 r., sygn. akt: Ts 115/11, op. cit.
219 Tak w postanowieniu TK z dnia 23 maja 2011 r.,  sygn. akt: Ts 115/11,  op. cit..  W sprawie tej kwestionowano

przepis art. 183 § 1 k.k., podnosząc, że narusza on konstytucyjne prawo wynikające z zasady nullum crimen sine
lege  (art.  42  ust.  1  Konstytucji)  przez  to,  że  odsyła  w  przedmiocie  określenia  jednego  ze  znamion  czynu
zabronionego do nieskonkretyzowanych ustaw oraz przepisów rangi podustawowej, a ponadto uzależnia penalizację
zachowania  od  działań  opisanych  w  ogólnym  sformułowaniu  „w  taki  sposób  lub  w  takich  warunkach”,
pozwalającym na nadmierną uznaniowość  przy dokonywaniu kwalifikacji  prawnej  czynu.  Zdaniem  skarżących
przepis  ten  przez  swoją  niejasność  i  brak  precyzji  prowadził  do naruszenia  prawa  do  obrony (art.  42  ust.  2
Konstytucji), a przez to także pozbawia prawa do sprawiedliwego rozpoznania sprawy, zgodnie z wymogami art. 45
ust. 1 Konstytucji. Odmawiając nadania skardze konstytucyjnej dalszego biegu, Trybunał stwierdził w uzasadnieniu
postanowienia, że: „zarówno art. 42 ust. 2 Konstytucji, statuujący konstytucyjne prawo do obrony, jak też art. 45
ust.  1 Konstytucji,  z  którego wywodzone  jest  prawo  do  sądu,  określają podstawowe  gwarancje  o  charakterze
procesowym, odnoszące się do sposobu prowadzenia postępowania przed organami procesowymi w toku procesu
karnego.  Stanowić  mogą  więc  wzorce  kontroli  w  zakresie  zarzutów  związanych  z  pozbawieniem  jednostki
możliwości realizacji uprawnień procesowych. Pozostają zaś bez adekwatnego związku z przepisami o charakterze
materialnym, do których zalicza się art. 183 § 1 k.k., określającymi normy sankcjonowane i sankcjonujące, a zatem
wskazującymi zachowania zakazane oraz konsekwencje ich naruszenia”.

220 Wyrok TK z dnia 28 czerwca 2005 r., sygn. akt:  SK 56/04, op. cit.
221 Postanowienie TK z dnia 26 lipca 2004 r., sygn. akt: Ts 26/04, op. cit.
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podmiotowego rodzi jednocześnie pytania o zakres i warunki  dopuszczalności jego ograniczeń.

Problem  relacji  art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP  do  art.  31  ust.  1  oraz  szerzej  do  zasady

proporcjonalności będzie jednak przedmiotem osobnych uwag w ramach poniższych rozważań.

4 Po trzecie,wreszcie, w treści normatywnej inkorporowanej przez art. 42 ust. 1 Konstytucji

RP  widoczny  jest  jeszcze  aspekt  ustrojowy.  U  swych  podstaw  łączy  się  on  z  kilkoma

fundamentalnymi zasadami kształtującymi podstawy porządku konstytucyjnego. 

Wykazuje przede wszystkim silne związki z konstytucyjną zasadą podziału władzy (art. 10

Konstytucji  RP).  Łączy  się  również  z  zasadą  suwerenności  narodu  oraz  z  przedstawicielskim

systemem  sprawowania  władzy(art.  4  Konstytucji  RP).  Stanowi  uszczegółowienie  zasady

ustawowej wyłączności ustawy w ograniczaniu wolności i praw jednostki (art. 31 ust. 3 Konstytucji

RP). Z łącznego odczytania powyższych zasad w kontekście prawa karnego materialnego wyłaniają

się co najmniej dwie, adresowane do korzystającego z demokratycznej legitymacji ustawodawcy,

normy. Pierwsza przybiera postać normy kompetencyjnej, a jej treścią jest przyznanie prawodawcy

wyłączności w decydowaniu o ograniczaniu konstytucyjnych praw i wolności jednostki. Druga ma

charakter  adresowanej  do  tegoż  ustawodawcy  normy  ograniczającej  formę  podejmowanej

aktywności i nakazującej korzystanie w ramach tej działalności z określonego instrumentu, jakim

jest ustawa. Istotą tak odczytanej zasady jest zatem założenie, że wprowadzenie zakazu określonej

kategorii  zachowań  może  być  dokonywane  tylko  przez  korzystającego  z  demokratycznej

legitymacji ustawodawcę i tylko w formie specyficznego aktu prawodawczego, jakim jest ustawa, z

wszystkimi związanymi z tym na gruncie obowiązującego porządku konstytucyjnego wymogami

proceduralnymi  i  formalnymi.  Z  punktu  widzenia  omawianego  tu  aspektu zasady,  możliwe  są

sytuacje, w których przepis prawa karnego materialnego może nie być wadliwie skonstruowany w

sensie techniczno-legislacyjnym, może nadto cechować go akceptowalny stopień precyzji, lecz za

nieuzasadnioną  konstytucyjnie  może  zostać  uznana  sama  tylko  delegacja  decyzji  co  do

rzeczywistego zakresu karalności na rzecz podmiotów należących do innych segmentów władzy

państwowej. Częstsze są jednak przypadki, gdy ta perspektywa treści art. 42 ust. 1 Konstytucji RP

dopiero  w  kumulacji  z  innymi  aspektami  kodowanych  przez  ten przepis  zasad  tworzyć  może

kwalifikowaną wadę badanego rozwiązania legislacyjnego, przesądzającą o jego niezgodności z

tym wzorcem kontroli.  Niewątpliwe  jednak,  omawiana  dyrektywa  szczegółowa  jest  –  z  jednej

strony - osobnym kryterium kontroli zgodności przepisu prawa karnego z art. 42 ust. 1 Konstytucji

RP, z drugiej zaś – odrębnym elementem prawa podmiotowego, wynikającego z wspomnianego

przepisu Konstytucji. 
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Już  w  tym miejscu  zastrzec należy,  że  nieuprawniona byłaby skrajna  interpretacja  tego

wątku zasady nullum crimen sine lege, wyrażająca się w przekonaniu, że zakłada ona powierzenie

ustawodawcy  wszystkich  decyzji  kształtujących  warunki  pociągnięcia  określonej  osoby  do

odpowiedzialności karnej. Z orzecznictwa Trybunału da się bowiem jednoznacznie wyprowadzić

wniosek,  zgodnie  z  którym w pewnych  sytuacjach  rozstrzygnięcie  przez  ustawodawcę  już  na

poziomie abstrakcyjnie sformułowanego opisu danej instytucji i  zawężenie w ten sposób ocennego

i  uznaniowego  charakteru przesłanek stanowić  może  o naruszeniu  Konstytucji.  Zagadnienie  to

zostało  już  szerzej  omówione  w  poprzednim rozdziale  niniejszych  rozważań.  W tym miejscu

przykładowo jedynie  przywołać można postanowienie w sprawie Ts 104/04222, w którym Trybunał

- oceniając zarzut niedostatecznej określoności przepisu art. 77 § 1 k.k. - stwierdził, że użyte w tym

przepisie sformułowania zawierają wprawdzie treści ocenne, lecz jest to zgodne z charakterem i

istotą środka probacyjnego w postaci warunkowego przedterminowego zwolnienia. Tylko bowiem

sąd,  na  podstawie  posiadanej  wiedzy o  sprawcy i  działając  w  granicach swobodnego  uznania

sędziowskiego, jest  w stanie należycie ocenić zasadność wniosku o warunkowe przedterminowe

zwolnienie.  Analogiczną  argumentację  Trybunał  przyjął  za  podstawę  rozstrzygnięcia  o

niekonstytucyjności przepisu art. 75 § 1 k.k., kwestionując automatyzm decyzji sądu o zarządzeniu

wykonania  warunkowo  zawieszonej  kary  pozbawienia  wolności223.  Otwarte  jednak  pozostaje

pytanie, czy sam przepis art. 42 ust. 1 Konstytucji jest samodzielną podstawą tak odczytanej treści

zasady ustawowej określoności. Wydaje się, że jest to element wyznaczający treść tej zasady, choć

znajdujący się   poza normatywną zawartością samego tego przepisu.  W przypadkach, o których

mowa,  dla  pełnej  rekonstrukcji  konstytucyjnego  standardu  niezbędne  jest  nadto  wskazanie  na

zasadę podziału władzy (art. 10 Konstytucji RP) lub na materialny aspekt prawa do sądu (art. 45

ust. 1 Konstytucji RP).

3.5 Model oceny zgodności  z  zasadą określoności  i  ustawowej wyłączności  –  próba  

rekonstrukcji 

1 Jak to już wyżej wskazano, ocena zgodności danej regulacji z art. 42 ust. 1 w zakresie

wynikających z tego przepisu zasad określoności i ustawowej wyłączności nie sprowadza się do

samego tylko ustalenia, czy w opisie któregokolwiek ze znamion czynu zabronionego ustawodawca

posłużył  się  wyrażeniem nieostrym,  niedookreślonym lub  ocennym albo  odwołał  się  do  aktu

niższej  rangi  niż  ustawa.  O  ile  w  początkowym okresie  rozwoju  swojego  orzecznictwa  w tej

kwestii,  Trybunał  był  skłonny  w  taki  uproszczony  i  jednowymiarowy  sposób  traktować  test
222 Postanowienie TK z dnia 23 listopada 2004 r., sygn.: Ts 104/04, OTK ZU 2/B/2005, poz. 70.
223 Wyrok TK z dnia 17 lipca 2013 r., sygn. akt: SK 9/10, op. cit.
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zgodności  z  wspomnianym  wzorcem  konstytucyjnym,  obecnie  wymaga  się  w  tym  zakresie

przeprowadzenia  wielopłaszczyznowej  i  wielowątkowej  analizy.  Poniższe  uwagi  zmierzają  do

rekonstrukcji   schematu  argumentacyjnego,  którym  w  swych  wypowiedziach  orzeczniczych

posługuje  się  Trybunał,  oceniając  zgodność  regulacji  z  zasadą  określoności  lub  ustawowej

wyłączności. Podkreślenia  wymaga,  że  brak  jest  w  dotychczasowym orzecznictwie  Trybunału

jakiegoś  ustrukturyzowanego  sposobu  prowadzenia  argumentacji  w  sprawach  dotyczących

naruszenia art. 42 ust.1.  Poszczególne orzeczenia w różnym stopniu uwzględniają proponowane

niżej rodzaje racjonalizacji, żadne zaś nie odwołuje się do wszystkich spośród  nich. Do pewnego

tylko  stopnia  jest  to  usprawiedliwione  zróżnicowaniem poszczególnych  układów procesowych

przed  Trybunałem  Konstytucyjnym  i  różnorodnością  rozstrzyganych  spraw  czy  zagadnień.

Poniższa  propozycja  jest  wyrazem przekonania,  że  możliwe  jest  wypracowanie  uogólnionego

modelu takiej oceny oraz przeświadczenia o jego użyteczności dla kompleksowości argumentacji i

jakości  sporu  konstytucyjnego.  Przekonaniom  tym  towarzyszy  świadomość  odmienności

poszczególnych problemów konstytucyjnych rozstrzyganych przez Trybunał i wynikających stąd

potrzeb modyfikacji proponowanego tu modelu.

Próba modelowego ujęcia schematu argumentacyjnego stosowanego przez Trybunał przy

ocenie zarzutu naruszenia art. 42 Konstytucji w pierwszej części odnosi się do takich elementów tej

oceny, które w sposób jednolity bądź odpowiedni odnoszą się do zasady określoności i ustawowej

wyłączności. Przed nawias wyłączono zatem te kwestie, które porządkują dyskurs konstytucyjny  w

tym zakresie i jednocześnie w sposób najbardziej zasadniczy rzutują na sposób rozumienia art. 42

ust. 1 Konstytucji. 

W dalszej części omówiono  grupy zagadnień bardziej szczegółowych, charakterystyczne

już tylko dla oceny zarzutu naruszenia czy to zasady określoności, czy ustawowej wyłączności.

2 Samo  tylko  brzmienie  art.  42  ust.  1  Konstytucji  mogłoby  sugerować,  że  zakres

wynikających   z  niego  gwarancji  i  wymogów jest  jednolity  i  stały  w  obrębie  całego  zakresu

zastosowania.  Takie  stanowisko  prezentował  też  w  swoich  wczesnych  orzeczeniach  Trybunał

Konstytucyjny. Przyjmował określony pułap poziomu konstytucyjnych wymagań wynikających z

zasady  określoności  i  ustawowej  wyłączności,  a  następnie  odnosił  do  niego  dokonywane  na

potrzeby konkretnych rozstrzygnięć oceny. Takie podejście nie było jednak trafne, tym bardziej, że

w omawianym tu okresie przyjmowano w orzecznictwie ekstensywne rozumienie pojęcia „prawo

represyjne”  i  obejmowano  nim szeroki  zakres  niezwykle  różnorodnych  przepisów,  instytucji  i

reżimów odpowiedzialności,  od  mających charakter represyjny opłat manipulacyjnych, poprzez

odpowiedzialność dyscyplinarną, po odpowiedzialność karną sensu stricto. 
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Również jednak wąskie ujęcie zakresu przedmiotowego gwarancji wynikających z art. 42

ust. 1 Konstytucji nie uzasadnia braku zniuansowanego podejścia do konstytucyjnego standardu w

zakresie  zasady  nullum  crimen  sine  lege.  Także  przy  węższym  rozumieniu  pojęcia

„odpowiedzialność karna” zasadne jest wypracowanie typologii poszczególnych pojawiających się

w tym kontekście  problemów,  ujednolicenie  kryteriów  stosowanych  do  oceny poszczególnych

rodzajów  wątpliwości  konstytucyjnych.  Wysiłek  zmierzać  powinien  w  kierunku  identyfikacji

wszystkich  wartości  chronionych  na  gruncie  wspomnianego  przepisu  konstytucyjnego  oraz  na

ustrukturyzowaniu metod rozstrzygania pojawiających się między nimi kolizji. 

3 Analiza  orzecznictwa  Trybunału  prowadzi do  jednoznacznego  wniosku,  że  już  na  tle

dotychczasowego  dorobku,  widoczna  jest  tendencja  do  różnicowania  poziomów konstytucyjnej

ochrony wynikającej z art. 42 ust. 1 Konstytucji. Linie przyjmowanych kryteriów i powodów tego

zróżnicowania przebiegają przy tym na różnych płaszczyznach, wedle różnorodnych kryteriów i

mają zróżnicowany charakter. 

4 W orzecznictwie Trybunału wyraźnie widoczna jest tendencja do relatywizacji standardu

w zakresie  określoności przepisów prawa  karnego  materialnego  w zależności  od kategorii,  do

których dane przepisy należą.  Bliższa  analiza  tego  kryterium wskazuje,  że w istocie  podstawą

różnicowania jest tu specyfika sfery stosunków społecznych, w ramach których funkcjonuje dobro

prawne chronione na gruncie danego typu czynu zabronionego. Trybunał wskazuje, że „w pewnych

kategoriach przestępstw trudno byłoby sobie wyobrazić taką konstrukcję ustawy karnej, która by

całkowicie wykluczała możliwość odwołania się do innych aktów prawnych w tym rozporządzeń

regulujących określoną sferę działalności”224 .

Wśród  dziedzin  życia  społecznego,  w  których  potrzeba  dostosowania  przepisu

sankcjonującego  do  dynamicznie  zmieniających  się  uwarunkowań,  w  tym  uwarunkowań

normatywnych,  jest  szczególnie  istotna,  Trybunał  wskazuje  prawo  karne  skarbowe.  Szerszy

margines  przysługującej  ustawodawcy  swobody  uzasadniany  jest  tu  ścisłym  powiązaniem  z

regulacjami  podatkowymi,  które  stanowią  sferę  sankcjonowaną  przez  tę  gałąź  prawa  karnego.

Takie specyficzne potrzeby tej gałęzi prawa jak: wykorzystywanie wartości, czynników i wzorów

matematycznych wymagają odrębnej i nad wyraz szczegółowej regulacji i nie ma konstytucyjnych

przeszkód,  by były  one  umieszczane  w aktach niższej  rangi  niż  ustawa.  Niezależnie  od tego,

Trybunał wskazuje na właściwe prawu podatkowemu, a tym samym i prawu karnemu skarbowemu,

224 Wyrok TK z dnia 20 lutego 2001 r., sygn.: P 2/00, op. cit., postanowienie TK z dnia 31 grudnia 2008 r., sygn. akt: Ts
175/07, op. cit.
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cechy takie jak: złożoność, podatność na niejasność i odmienność przyjmowanych interpretacji. 

Podobną wypowiedź sformułowano w odniesieniu do przepisów rozdziału XXII kodeksu

karnego, penalizującego czyny godzące w środowisko naturalne225. Konstrukcja wykorzystanej w

postanowieniu o odmowie nadania skardze konstytucyjnej dalszego biegu argumentacji wskazuje,

że niezależnie od tego, iż w orzecznictwie przesądzono co do zasady dopuszczalność posługiwania

się przepisami blankietowymi częściowymi oraz tego, że kwestionowany przepis (art. 183 § 2 k.k.)

czytelnie określa osnowę zakazu, istotna dla rozstrzygnięcia była  również wspomniana specyfika

dziedziny, której dotyczył zaskarżony przepis.  Jeszcze wyraźniej specyfikę tę,  jako uzasadnienie

szerszego  zakresu  delegacji  części  kompetencji  prawodawczych  na  niższy  poziom,  Trybunał

podkreślił  w sprawie Ts 115/11226, dotyczącej art. 183  § 1 k.k. Zwrócono uwagę, że penalizacja

niezgodnego z przepisami ustawy składowania, przewożenia, odzyskiwania odpadów i substancji

szkodliwych  wymaga  wskazania  licznych  bardzo  szczegółowych  i  wysoce  specjalistycznych

parametrów, współczynników, wzorów chemicznych.  W ocenie Trybunału,  zarówno liczba tych

pozostających  do  określenia  elementów,  jak  i  ich  charakter  i  specyfika,  w  sposób  oczywisty

przemawiają  przeciwko  ich  inkorporowani  do  kodeksu  karnego.  Szczegółowość  konkretnych

unormowań  oraz  potrzeba  ich częstej  aktualizacji  zostały również  powołane  jako  argument  za

zgodnością  z  art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP  przepisów  ustawy  o  żegludze  śródlądowej  oraz

wydanych na  jej podstawie aktów wykonawczych,  precyzujących akweny,  na których zakazane

było uprawianie sportów wodnych227. 

Jedną z najistotniejszych wątpliwości, związanych z zasadnością różnicowania wymogów w

zakresie stopnia komunikatywności przepisów prawa karnego jest to, do jakiego stopnia odstępstwa

w  tym  względzie  uzasadniać  może  charakterystyka  podmiotów,  do  których  adresowana  jest

oceniana  regulacja.  Problem  -  jak  się  wydaje  –  wiąże  się  z  nieco  szerszym  zagadnieniem,

związanym ze sposobem ustalania wzorca normatywnego,  przy pomocy którego należy ustalać

treść  gwarancji  wynikających  z  art.  42  ust.  1  Konstytucji.  W toku  wcześniejszych  wywodów

wskazywano  już  na wątpliwości,  związane z wyznaczaniem poziomu wymagań,  jakie zasadnie

stawiać  można  adresatom norm  prawnych  w  kontekście  wiążących  ich,  a  zakodowanych  w

przepisach, obowiązków lub zakazów. Omawiana w tym miejscu kontrowersja dotyczy bardziej

złożonego zagadnienia, a mianowicie tego, czy poziom tych wymagań – nawet jeśli prawidłowa z

punktu widzenia Konstytucji metoda jego wyznaczania zostanie już ustalona – jest  jednolity w

225 Postanowienie TK z dnia 31 grudnia 2008 r., sygn. akt: Ts 175/07, op. cit.
226 Postanowienie TK z dnia 23 maja 2011 r., sygn. Ts 115/11, op. cit.
227 Postanowienie TK z dnia 10 września 2012 r., sygn. Ts 248/10, op. cit.
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obrębie całej klasy „adresatów norm prawnych”, a jeśli nie – jak i w oparciu o jakie kryteria można

wymagania  te  dywersyfikować.  Dodatkowym utrudnieniem jest  sposób  ujęcia  omawianych  tu

gwarancji  w  Konstytucji,  który  –  przynajmniej  w  warstwie  językowej  –  nie  pozwala  na

wywiedzenie wprost jakiegokolwiek różnicowania w obszarze beneficjentów zakodowanych tam

gwarancji.  Dodatkową przeszkodą jest konstytutywna cecha każdej normy prawnej,  jaką jest  jej

generalny charakter.

Pomimo  powyższych  wątpliwości  przyjąć  jednak  należy,  że  omawiane  tu  kryterium

różnicujące znajduje uzasadnienie. Nie jest sprzeczne z art. 42 ust. 1 Konstytucji wymaganie, by

adresaci  norm prawnych  podejmujący aktywność  w  danej dziedzinie  stosunków społecznych,

podejmowali trud zapoznania się z wiążącymi ich w tym zakresie normami. Można, również na

gruncie Konstytucji, zasadnie takie oczekiwanie formułować i poszukiwać dla niego normatywnej

podstawy (art. 83 Konstytucji RP). Przepis art. 42 ust. 1 Konstytucji RP nie tworzy podstawy do

formułowania roszczenia pod adresem ustawodawcy o takie ukształtowanie treści przepisu prawa

karnego,  by  w  każdym  przypadku  możliwe  było  dokładne  i  wyczerpujące  poznanie  zakresu

kryminalizacji dowolnie wybranego  przepisu, niezależnie od tego, czy – choćby tylko potencjalnie

- dotyczy on sytuacji faktycznej czy prawnej adresata. Istotną funkcją wspomnianego przepisu jest

zapewnienie  adresatowi  normy prawnej rozpoznawalności  ryzyka  karalności,  jakie  wiąże  się  z

podejmowanym przez niego zachowaniem. W tę racjonalizację zasady określoności wpisana jest

zatem pewna kontekstualizacja jej rozumienia.  W treść gwarancji wkomponowane jest  bowiem

zapewnienie rozpoznawalności karalności, lecz tylko adresatowi normy, którego sytuacji prawnej

ona  dotyczy.  Wobec  takiego  podmiotu  można  jednak  wymagać  określonego  zaangażowania  i

wysiłku w kierunku ustalenia treści wiążących go norm.

W tym ujęciu zawarty w art. 42 ust.1 Konstytucji a adresowany do ustawodawcy obowiązek

wyrażałby się nie w wymogu zapewnienia wszystkim adresatom norm prawnych nie budzącego dla

nich  wątpliwości  wyjaśnienia,  czy wytłumaczenia  zakresu  zakazu,  lecz  jedynie  stworzenia  im

możliwości ustalenia tegoż. Wystarczające jest zatem, by przepis i jego otoczenie normatywne były

tak sformułowane, że  poprawnie prowadzona wykładnia pozwoli na  ustalenie  treści wiążących

jednostki wymogów. 

Również analiza orzecznictwa Trybunału wskazuje, że nie ma na gruncie konstytucyjnym

uzasadnienia  dla  wyznaczania  jednego  uniwersalnego  osobowego  wzorca,  względem  którego

należałoby oceniać stopień rozpoznawalności ryzyka karalności.  Trybunał uznaje wprawdzie,  że

prawidłowym punktem odniesienia powinno być w tym zakresie to, czy ocena danego zachowania
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jako  bezprawnego  „przekracza  horyzont  ocenny  przeciętnego  adresata  przepisów”228,  jednak

standard  ten  powinien  być  relatywizowany  do  specyfiki  określonej  kategorii  przepisów  oraz

określonej kategorii adresatów norm prawnych. W cytowanej wyżej sprawie SK 13/05 – w związku

z zakwestionowaniem przepisów kodeksu karnego skarbowego - punktem odniesienia był wzorzec

adresata przepisów podatkowych. U podstaw tego zróżnicowania znajduje się założenie, zgodnie z

którym adresaci podejmujący aktywność w określonej  dziedzinie  stosunków społecznych mają

obowiązek rozeznania się w regulujących tę sferę przepisach prawa. 

W orzecznictwie podkreśla się również, że opisywane wyżej wymagania, jakie w kontekście

art. 42 ust. 1 Konstytucji RP odczytanego w łączności z art. 83 Konstytucji formułować można

wobec  adresatów norm prawnych,  znajdują  szczególne  uzasadnienie  w  tych  przypadkach,  gdy

aktywność  podmiotu  w  danej  dziedzinie  stosunków  społecznych  wiąże  się  z  uzyskiwaniem

określonych korzyści, w tym majątkowych. Dodać jeszcze można, że również na tle orzecznictwa

ETPCz opisywany poziom oczekiwań wydaje się w pełni legitymowany. W swoim orzecznictwie

Trybunał strasburski przyjmuje nawet  bardziej rygorystyczny ich kształt,  wskazując,  że wymóg

przewidywalności  prawnokarnego  zakazu  („foreseeability”)  spełnia  również  przepis,  do  którego

zrozumienia niezbędna jest pomoc fachowego prawnika229. 

Profesjonalny  charakter  prowadzonej  działalności  tylko  w  tych  wypadkach  nie  będzie

legitymizował  surowszego  standardu  w  zakresie  określoności   i  rozpoznawalności  ryzyka

karalności, gdy adresatem określonej regulacji będą zarówno podmioty profesjonalne, jak i cechy

tej  nie  posiadające.  W sprawie  SK 13/05,  dotyczącej  przepisów kodeksu  karnego  skarbowego

kryminalizujących oszustwo podatkowe, Trybunał zwrócił uwagę, że regulacja  odnosi się zarówno

do  profesjonalistów prowadzących działalność gospodarczą,  dysponujących wyspecjalizowanymi

służbami (księgowi, specjaliści prawa podatkowego), jak i drobnych przedsiębiorców działających

(także w sprawach podatkowych) osobiście. Ze sposobu argumentacji Trybunału wynika jasno, że

w  takim przypadku  nie  znajdowałoby  konstytucyjnego  uzasadnienia  „zawyżenie”  standardu  w

omawianej  tu  kwestii.  Niejasne  jedynie  pozostaje,  czy  uwzględnienie  deficytów  wiedzy  i

świadomości odnośnie treści nakazu u jednej z grup podatników winno następować na płaszczyźnie

abstrakcyjnej,  czy  w  ramach  oceny  konkretnego  stanu  faktycznego.  W  omawianej  sprawie

Trybunał opowiedział się za drugim ze wskazanych wyżej rozwiązań, wskazując, że  z uwagi na

obowiązującą  w  systemie  polskiego  prawa  karnego  skarbowego  zasadę  winy,  przypisując

228 Wyrok TK z dnia 12 września 2005 r., sygn. akt: SK 13/05, op. cit.
229Cantoni v. France, 15 listopada 1996 r., § 29,  Reports of Judgments and Decisions 1996-V; Coëme and Others v.

Belgium, nr skarg: 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 i 33210/96, § 145, ECHR 2000-VII;  Sud Fondi S.r.l.
and Others v. Italy, nr: 75909/01, §§ 107 and 108, 20 stycznia 2009 r.

113



odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe, należy uwzględniać okoliczności  konkretnego czynu,

w tym świadomość bezprawnego charakteru zachowania podatnika230.

 5 W niektórych  wypowiedziach Trybunału  dostrzec można  tendencję  do  różnicowania

standardu konstytucyjnego w odniesieniu do tzw. prawa karnego pozakodeksowego. Do pewnego

stopnia  zjawisko  to  znajduje  swe  odzwierciedlenie  w  opisanej  już  wyżej  dywersyfikacji  ze

względu na specyfikę przedmiotu regulacji. W tym miejscu ocenie podlega jednak inne – jak się

wydaje bardziej kontrowersyjne – stanowisko Trybunału, w którym jako podstawę różnicowania

sugeruje  się  samo  tylko  na  wskroś  formalne  kryterium  kodeksowej  bądź  pozakodeksowej

lokalizacji przepisu.

 W postanowieniu  w  sprawie  P 31/07231 Trybunał  aprobująco  odniósł  się  do  poglądów

wskazujących na niższy standard w zakresie realizacji zasady określoności w przepisach karnych

znajdujących się poza kodeksem karnym. Wskazał, że dopuszcza się możliwość określania czynów

zabronionych w sposób bardziej ogólny, zwłaszcza w przypadku przepisów karnych zawartych w

innych niż kodeks karny ustawach oraz w sytuacji, gdy ustawodawca w chwili wydania aktu nie

jest  w  stanie  przewidzieć  wszystkich  sposobów  naruszenia  danego  zakazu  zachowania  w

przyszłości. Z uwagi na formalny charakter orzeczenia w tej sprawie pogląd ten nie został w sposób

bardziej wnikliwy zaprezentowany. Stwierdzić należy, że może on zasługiwać na akceptację tylko

przy  założeniu,  że  stanowi  skrót  myślowy,  w  tym  sensie,  że  w  istocie  odwołuje  się  do

merytorycznych  okoliczności  różnicujących  prawo  tzw.  prawo  karne  kodeksowe  oraz

pozakodeksowe. Przyjąć przecież trzeba, że ta ostatnia, bardzo szeroka i niezwykle zróżnicowana

kategoria,  rzeczywiście  mieści  przepisy  i  regulacje  bardzo  szczegółowe  odnoszące  się  do

wyspecjalizowanych dziedzin życia społecznego232.   

 6 W  orzecznictwie  Trybunału  podnosi  się,  że  poziom  konstytucyjnych  wymagań,

wynikających z art.  42 ust.  1   Konstytucji RP   nie kształtuje się  jednakowo w odniesieniu do

przepisów wprowadzających  karalność określonej kategorii zachowań oraz tych modyfikujących
230 Wyrok TK z dnia , sygn: SK 13/05, op. cit., s. 12.
231 Postanowienie TK z dnia 21 października 2009 r., sygn.: P 31/07, op. cit. dot. art. 115 ust. 3  ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
232 Z  pewnym  zastrzeżeniem  odnieść  się  również  należy  do  twierdzenia,  zgodnie  z  którym  brak  możliwości

przewidzenia przez ustawodawcę konstruującego przepis prawa karnego wszystkich postaci naruszenia zakazu,
usprawiedliwia dopuszczalność ogólniejszego sformułowania przepisu. Szerokie i do pewnego stopnia blankietowe
ukształtowanie przepisu prawa karnego przez syntetyczne wskazanie czynności wykonawczej, obejmującej wiele
niesprecyzowanych  bliżej  form  realizacji  znamienia  czasownikowego,  winno  być  wynikiem  uzasadnionego
przekonania o potrzebie szerokiej ochrony danego dobra prawnego. Niezależnie od tego, trudności w określeniu
form naruszenia zakazu, nie mogą oznaczać całkowitego powierzenia ich ustalenia organom stosującym prawo –
musi bowiem być możliwe ustalenie zasięgu wynikającej z przepisu penalizacji. Sama zatem tylko niezdolność
ustawodawcy do ustalenia możliwych form naruszenia zakazu nie uzasadnia w sposób dostateczny poszerzenia
wiążących ustawodawcę z mocy art. 42 ust. 1 Konstytucji RP rygorów.
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zakres karalności (czy to typów kwalifikowanych, czy uprzywilejowanych). Pogląd o zasadności

takiego zróżnicowania w sposób najbardziej jednoznaczny został wyrażony w wyroku w sprawie P

20/10233,  w  której  przedmiotem  oceny  Trybunału  były  przepisy  ustawy  o  przeciwdziałaniu

narkomanii,  przewidujące  kwalifikowane  typy  przestępstw  posiadania  oraz  wprowadzania  do

obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych. Okolicznością kwalifikującą była w

obu przypadkach ilość posiadanego lub wprowadzanego do obrotu środka, przy czym formułując

znamię kwalifikujące ustawodawca posłużył się budzącym wątpliwości z punktu widzenia zasady

określoności  sformułowaniem „znaczna  ilość”.  W swej  argumentacji  Trybunał  odwołał  się  do

twierdzenia,  że  na  gruncie  obu  zakwestionowanych  przepisów  brak  jest  wątpliwości  co  do

bezprawności samego posiadania czy wprowadzania do obrotu wskazanych w ustawie substancji.

Prowadząc  analizę  z  perspektywy  adresata  norm  prawnych  akcentowano,  że  samo  ryzyko

karalności jest w tym przypadku w pełni rozpoznawalne, albowiem nie może budzić wątpliwości

sposób sformułowania  przepisów wprowadzających typy podstawowe obu przestępstw.  Z  tego

punktu widzenia  brak jednoznaczności co do  zakresu odpowiedzialności za typ kwalifikowany

został uznany za drugorzędny234. 

Odnosząc  się  do  sygnalizowanej  wyżej  kontrowersji  przyznać  trzeba,  że  omawiana

praktyka legislacyjna nie jest wprost i nie w sposób bezpośredni związana z naruszeniem zasady

określoności typu czynu zabronionego przez ustawę. Istotą tej zasady jest – na co wskazano już

wyżej  –  zapewnienie  adresatowi  normy  prawnej  rozpoznawalności  bezprawnego  charakteru

danego  typu zachowania.  Skoro  zatem wątpliwość  dotyczy znamienia  kwalifikującego,  a  więc

przesądzającego  nie  o  samym fakcie  bezprawności,  lecz  jedynie  o  zakresie  odpowiedzialności

karnej  za  to  bezprawne  zachowanie,  dyrektywy  wynikające  z  tej  zasady  nie  znajdują  tu

zastosowania.  Dodać  trzeba,  że  oceny  tej  nie  zmienia  odwołanie  się  do  pojęcia  wewnętrznej

funkcji  zasady  określoności235,  przez  którą  rozumie  się  delimitację  poszczególnych  odmian

zachowań  bezprawnych  i  karalnych236.  Podobnie  niewystarczające  jest  wskazanie  na  funkcję

gwarancyjną  prawa karnego,  albowiem funkcja  ta  –  jakkolwiek  posiadające  niekwestionowaną

pozycję w literaturze przedmiotu – może być na gruncie konstytucyjnym rozważana w tych tylko

miejscach, w których znajduje zakorzenienie w norma, zasadach lub wartościach konstytucyjnych.
233 Wyrok TK z dnia 14 lutego 2012 r., sygn.: P 20/10, OTK ZU 2/A/2012, poz. 15.
234 Pogląd ten budził wątpliwości członków składu orzekającego w sprawie P 20/10, a kontrowersje z nim związane

stały się osią zdania odrębnego do wspomnianego orzeczenia. W votum separatum powołano się na akcentowaną w
literaturze przedmiotu wewnętrzną funkcję zasady określoności. Zasada określoności ma bowiem – jak się twierdzi
– umożliwiać  nie  tylko oddzielenie  od  siebie  zachowań  karalnych  od  niekaralnych,  lecz  również  odróżnienie
poszczególnych typów zachowań karalnych. 

235 Tak jak uczyniono to w zdaniu odrębnym do wyroku w sprawie P 20/10, por. zdanie odrębne sędziego TK Adama
Jamroza.

236 W  odróżnieniu  od  funkcji  zewnętrznej,  której  istotą  jest  odgraniczenie  zachowań  zgodnych  z  prawem  od
zabronionych.
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Poszukując  konstytucyjnego  oparcia  dla  podważenia  praktyki  posługiwania  się  przez

ustawodawcę nieostrymi i budzącymi wątpliwości w interpretacji znamionami modyfikującymi237

zwrócić  można  uwagę  na  zasadę  nullum  crimen  sine  lege.  Również  i  tu  pojawić  się  mogą

wątpliwości związane z wąskim ujęciem tej zasady238,  jeśli jednak zasada ta  nie ma w całości

pokrywać  się  z  dyrektywalnym  znaczeniem  zasady  nullum  crimen  sine  lege,  zasadne  i

przekonujące  jest  przyjęcie,  że  zawiera  ona  kierowany  do  ustawodawcy  wymóg  zapewnienia

określonego stopnia pewności co do rodzaju i surowości sankcji grożącej za popełnienie czynu

zabronionego.  W tych zatem przypadkach,  gdy różnica  w charakterystyce i  surowości sankcji

grożących za typ podstawowy i kwalifikowany byłaby znacząca239 , uprawnione byłoby odwołanie

się do się do zasady nulla poena. Nic bowiem nie stoi na przeszkodzie, by przyczyna stwierdzenia

naruszenia tej reguły tkwiła w sposobie sformułowania znamienia czynu zabronionego. 

 Istnieje  jednak pole do poszukiwania  innych jeszcze konstytucyjnie doniosłych racji dla

zakwestionowania  omawianej  tu  praktyki.   Punktem  wyjścia  do  ich  poszukiwania  oraz

podstawową dla  nich racją  winno  być  retoryczne  pytanie  o  to,  czy swoboda  ustawodawcy w

kształtowaniu  warunków  modyfikujących  intensywność  odpowiedzialności  karnej  jest

nieograniczona. Przypomnieć trzeba, że zarówno zasada dostatecznej określoności zabronionego,

jak i zasada nulla poena sine lege mają swe źródło w zasadach zaufania obywatela do państwa oraz

poprawnej (przyzwoitej) legislacji.  Wspólna jest  również funkcja wszystkich tych zasad, to jest

ochrona  jednostki  przed  arbitralnością  władzy.  Patrząc  na  omawiane  tu  zagadnienie  w  tej

perspektywie stwierdzić trzeba,  że przepis prawa karnego, który pozostawia po stronie adresata

normy prawnej znaczną dozę niepewności wprawdzie nie co do samego faktu odpowiedzialności,

lecz co do rzeczywistego jej zakresu, narusza konstytucyjny standard. Ocena taka jest zasadna w w

tych zwłaszcza przypadkach, gdy różnica w dolegliwości sankcji pomiędzy typem podstawowym i

kwalifikowanym nie jest znaczna.

Dodać jeszcze można, że zróżnicowanie poziomu konstytucyjnych wymagań w zależności

od tego, czy przedmiotem oceny są przepisy wprowadzające czy modyfikujące karalność jest  w

orzecznictwie Trybunału  akceptowane  również  w  zakresie  zasady ustawowej wyłączności.  Dał

temu wyraz Trybunał Konstytucyjny, oceniając zgodność z tą zasadą przepisów kodeksu karnego

skarbowego, w których za kryterium odróżniające typ podstawowy przestępstwa skarbowego od

237 Wbrew pewnym nasuwającym się wątpliwościom przyjąć trzeba, że jako równie istotny problem ten jawi się w
odniesieniu do znamion uprzywilejowujących. 

238 Ograniczającym jej zakres jedynie do samego faktu karalności określonego zachowania bezprawnego. 
239 Co  należałoby  rozpatrywać  nie  tylko  przez  pryzmat  wysokości  ustawowego  zagrożenia,  lecz  również  przez

całokształt instytucji wymiaru kary, które miałyby lub nie miałyby zastosowania w związku z zaostrzeniem granic
tegoż zagrożenia.
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postaci kwalifikowanej, wypadku mniejszej wagi oraz wykroczenia skarbowego uznano wartość

najniższego miesięcznego wynagrodzenia, ustalaną przepisami podustawowymi240 (P 2/00).

Podkreślenia wymaga, że teza o zasadności omawianego tu zróżnicowania odnoszona jest

w orzecznictwie Trybunału do samej istoty zasady nullum crimen sine lege w jej konstytucyjnym

ujęciu.  Wskazuje się   bowiem,  że odnosi się  ona do przede wszystkim do wyznaczenia  przez

ustawę g r a n i c odpowiedzialności karnej (P2/00).Tak długo zatem, jak poszczególne elementy

nie  decydują  o  charakterze  czynu  jako  zabronionego  lub  o  jego  karalności,  poziom

konstytucyjnych  wymagań  pod  adresem  takiego  przepisu  nie  będzie  wprost  wyznaczany  na

podstawie art. 42 ust. 1 Konstytucji RP.

 7 Niejasno  w  orzecznictwie  Trybunału  rysuje  się  zagadnienie  jednolitości  standardu

konstytucyjnego  w  zakresie  zasady  określoności  w  odniesieniu  do  przepisów  określających

okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną. 

W istotę kontratypu wpisana jest  konieczność usunięcia kolizji pomiędzy konkurującymi

dobrami prawnymi i wartościami.  U podstaw sytuacji kontratypowej znajduje się  zatem pewien

konflikt  istotnych  społecznie  wartości.  Przepis  przewidujący  kontratyp  stanowi  zatem  wyraz

opisanego w sposób abstrakcyjny i możliwie pojemny rozstrzygnięcia tegoż konfliktu. Stosowanie

prawa w odniesieniu do sytuacji kontratypowych odbywa się zawsze w procesie bliskim temu, co w

prawoznawstwie i teorii  prawa konstytucyjnego  określa  się  jako  „ważenie  kolidujących z  sobą

dóbr”.  Istota  tego  procesu  polega  na  odwołaniu  się  do  pewnych  zasad  optymalizacyjnych  o

pozaprawnym  (aksjologicznym)  często  charakterze.  Rodzaj  znajdujących  tu  zastosowanie

rozumowań  zakłada  konieczność  zniuansowanego  podejścia,  uwzględniającego   różnorodność

konkretnych  układów sytuacyjnych.  Nieodłącznym elementem „ważenia”  jest  hierarchizowanie

dóbr  i  wszystkie  związane  z  tym  trudności,  a  więc  problem  obiektywizacji  kryteriów  oraz

sytuacyjny – nie nadający się do ujęcia w sposób abstrakcyjny - charakter podejmowanych w tej

sferze  rozstrzygnięć.  W specyfikę  przepisów regulujących omawiane tu  instytucje  wpisany jest

zatem pewien  naturalny  konflikt  z  zasadą  określoności.  Wyrazem opisanego  wyżej  konfliktu

pomiędzy opisem okoliczności kontratypizujących a zasadą określoności jest praktyka legislacyjna,

która powszechnie dopuszcza mniej rygorystyczny sposób ujmowania znamion kontratypów241.

Tło dla poglądów Trybunału, dotyczących konstytucyjnych wymogów odnoszących się do

240 Wyrok TK z dnia 20 lutego 2001 r., sygn.: P 2/00, op. cit.
241 Por. np.: art. 25 § 2 k.k., art. 26 § 1 k.k., art 213 § 2 k.k. - przy akceptacji poglądu, że ten ostatni również wyraża

kontratyp.
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okoliczności  umniejszających  zakres  odpowiedzialności  karnej  lub  odpowiedzialność  tę

wyłączających,  tworzą  zapatrywania  przedstawicieli  doktryny.  Wskazuje  się,  że  reguła  nullum

crimen sine lege (w szerokim ujęciu) ma przede wszystkim znaczenie gwarancyjne, co oznacza, że

w regulacjach ograniczających zakres odpowiedzialności karnej, ścisłe przestrzeganie wszystkich

wynikających z wspomnianej zasady wymogów nie jest wymagane242. 

Z  drugiej  jednak  strony wydaje  się,  że  istnieją  pewne  wątpliwości  co  do  racjonalności

zróżnicowania  standardu  w  zakresie  precyzyjności  przepisów  typizujących  i  tych  opisujących

kontratypy.  Podstawowa  racjonalizacja  postulatu  dostatecznej  określoności,  tj.  zapewnienie

adresatowi norm prawnych rozpoznawalności ryzyka karalności,  w jednakowy sposób zdaje się

bowiem  uzasadniać  potrzebę  precyzji  w  opisie  warunków  karalności,  jak  i  okoliczności

wyłączających   bezprawność  czy winę.  Wszak  zakres  karalności  wyznaczany  jest  w  równym

stopniu przez wskazanie pozytywnych warunków pociągnięcia do odpowiedzialności,  jak i przez

wymienienie okoliczności odpowiedzialność tę wyłączających. Rozstrzygającym argumentem na

rzecz  ograniczenia  zakresu  normowania  art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP  do  przepisów

kryminalizujących określone kategorie zachowań nie może być również moim zdaniem odwołanie

się  do  wykładni  językowej  wspomnianego  przepisu  Konstytucji.  Prawdą  jest,  że  przepis  ten

wspomina o „czynie zabronionym (…) przez ustawę”, co mogłoby sugerować zasadność węższego

ujęcia.  Jeśli  się  jednak  uwzględni,  że  jedną  z powszechnie  przyjętych i  akceptowanych  metod

redakcji  tekstu  prawnego  jest  metoda  jego  rozczłonkowania,  samo  brzmienie  przepisu

typizującego.  Czynem zabronionym jest  bowiem w tym ujęciu  nie  tylko  „czyn  opisany przez

ustawę  jako  zabroniony”,  ale  „czyn  opisany  przez  ustawę  jako  zabroniony  a  jednocześnie

nieuznany przez tę ustawę (w innym miejscu systemu prawa) za niebezprawny”. 

Orzecznictwo Trybunału skłania się do przyjęcia łagodniejszego standardu konstytucyjnych

wymogów  w  przypadku  przepisów  wyrażających  instytucje  pozwalające  ograniczać

odpowiedzialność karną. W sprawie P 2/00243 Trybunał wziął pod uwagę fakt, że zawarta w akcie

podustawowym  regulacja  prowadzi  do  ograniczenia  odpowiedzialności  karnej  skarbowej.

Ministrowi Finansów przyznano bowiem jedynie kompetencję do obniżania ustawowo określonych

stawek podatku akcyzowego. Trybunał  w sposób wyraźny opowiedział się  w tym wypadku za

poglądem, zgodnie z którym zasada nullum crimen i nulla poena sine lege odnosi się do tworzenia

podstaw odpowiedzialności karnej.  Brak jest  natomiast  podstaw, by ten sam poziom wymagań

obowiązywał w zakresie tych rozwiązań normatywnych,  które prowadzą bądź to do wyłączenia
242 W. Wróbel,  Zmiana normatywna (…), op. cit., s. 141 – 146, A. Zoll,  W. Wróbel,  Polskie prawo karne, Kraków

2010, s. 100.
243 Wyrok TK z dnia 20 lutego 2001 r., sygn.: P 2/00, op. cit.
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odpowiedzialności karnej bądź do jej zawężenia.

Precyzję ujęcia warunków legalności zachowań realizujących od strony formalnej znamiona

typu czynu zabronionego kwestionowano w sprawie P 11/11244. Problem konstytucyjny dotyczył

przestępstwa z art. 183 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Karalność przewidzianej w

tym przepisie manipulacji tymi instrumentami była wyłączona, „jeżeli powody podjętych działań

były  uprawnione,  a  złożone  zlecenia  lub  zawarte  transakcje  nie  naruszały  przyjętych  praktyk

rynkowych na danym rynku regulowanym”. Umarzając postępowanie w tej sprawie z uwagi na

niespełnienie  przesłanek  pytania  prawnego  Trybunał  wskazał,  że  nie  ma  bezpośredniego  i

koniecznego  przełożenia  pomiędzy zasadą  nullum crimen  sine  lege  a  sposobem formułowania

przepisów  wyłączających  odpowiedzialność  karną.  Trybunał  uznał,  że  należy  wymagać

dodatkowego  i  szczegółowego  uzasadnienia  i  wyjaśnienia,  dlaczego  zaskarżone  przepisy

wysławiające  warunki  braku  bezprawności  lub  karalności  czynu  zabronionego  uchybiają

wspomnianej zasadzie nie w zakresie,  w jakim określają  znamiona czynu zabronionego, ale  w

części dotyczącej okoliczności wyłączających bezprawność czynu. Jak się  wydaje,  Trybunał nie

wykluczył adekwatności art. 42 ust. 1 jako wzorca normatywnego dla oceny tej kategorii przepisów

i instytucji prawnych, choć wyraźnie zaznaczył zróżnicowanie standardu konstytucyjnego w tym

zakresie.

Podobnie problem konstytucyjny rysował się  na tle sposobu sformułowania art. 213  § 2

k.k., w tym zwłaszcza przez posłużenie się przez ustawodawcę w tym przepisie sformułowaniem

„służy obronie  społecznie  uzasadnionego interesu”245.  Umarzając postępowanie  również i  w  tej

sprawie  Trybunał  opowiedział  się  za  obowiązkiem sądu  do  dokonania  samodzielnej  wykładni

kwestionowanego  przepisu.  Odmówił zatem uczynienia  osobnym przedmiotem rozważań samej

pojemności i  niedookreśloności sformułowań użytych przez ustawodawcę w opisie  okoliczności

legalizujących. 

8 W sposób  wyraźny  w  orzecznictwie  Trybunału  zarysowało  się  jeszcze  jedno  istotne

kryterium rozwarstwiające poziom konstytucyjnego standardu w zakresie zasady określoności i

ustawowej  wyłączności.  Wskazuje  się  bowiem na  zależność,  jaka  istnieje  pomiędzy stopniem

rygoryzmu w sposobie wykładni wspomnianych zasad a surowością kary grożącej za popełnienie

danego czynu zabronionego. 

Pomijając  w  tym  miejscu  wątpliwości,  jakie  wiązać  się  mogą  ze  stosowaniem  tego

kryterium oraz  szczegółową  analizę  sposobu jego  wykorzystania  jako  operatywnego  narzędzia

244 Postanowienie TK z dnia 8 lipca 2013 r., sygn. akt: P 11/11, OTK ZU 6/A/2013, poz. 91.
245 Postanowienie TK z dnia 16 marca 2010 r., sygn. akt: P 3/07, op. cit.
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kontroli  zgodności  przepisów prawa  karnego  z  art.  42  ust.1  Konstytucji  RP,  bliższej  analizie

poddać należy samą istotę proponowanego w orzecznictwie ujęcia.  Dostrzec bowiem należy, że

zrelatywizowanie oceny naruszenia zasady dostatecznej określoności i ustawowej wyłączności do

surowości  kary  przewidzianej  w  danym  przepisie,  jest  wyrazem  pewnego  poglądu  na  samą

normatywną  naturę i  istotę  wspomnianych  zasad,  a  także  przejawem określonej koncepcji  ich

obowiązywania  i  stosowania.  Nie  sposób  nie  zauważyć,  że  taki  model  aplikacji  tych  zasad

konstytucyjnych  oznacza  wkomponowanie  w  proces  ich  stosowania  instrumentarium

charakterystycznego  dla  zasady  proporcjonalności,  w  każdym  razie  wymaga  odpowiedzi  na

pytanie  o  wzajemne  relacje  obu  tych  konstytucyjnych  reguł.  Z  tego  względu  zagadnienie  to

zostanie omówione odrębnie, w kolejnym punkcie niniejszych rozważań.

9  Odnosząc  się  do  ewolucji  poglądów  Trybunału  Konstytucyjnego,  dotyczących  zasad

określoności  i  ustawowej wyłączności wskazano  już  na  ten jej  aspekt,  który dotyczył  zmiany

sposobu rozumienia samej normatywnej istoty obu tych konstrukcji. Podkreślano, że widoczne jest

odejście od prezentowanego początkowo ujęcia bliskiego postrzeganiu art. 42 ust. 1 Konstytucji w

kategoriach  reguły  konstytucyjnej,  obowiązującej  na  zasadzie  „wszystko  albo  nic”  i

sprowadzającej się  w swej aplikacji  do  stwierdzenia,  czy jakaś  cześć  przepisu  prawa karnego

została uregulowana w akcie  rangi podustawowej.  Zwracano  uwagę, że w swych późniejszych

wypowiedziach dokonując oceny zgodności przepisu z art.  42 ust.  1  Konstytucji RP,  Trybunał

skłonny był raczej prowadzić wielopłaszczyznową analizę,  w której dostrzeżenie podustawowej

komponenty opisu czynu zabronionego było  jedynie  punktem wyjścia do  rozważań,  czy i  pod

jakimi warunkami jest to konstytucyjnie legitymowane. 

Wskazano  wreszcie,  że  konsekwencją  powyższych  przewartościowań  było  oparcie

modelu oceny zgodności przepisu z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie omawianych tu zasad

na  racjonalizacji  właściwej  dla  zasady  proporcjonalności.  Złożona  struktura  tej  ostatniej

inkorporuje cały szereg zasad i dyrektyw szczegółowych służących lepszej jej operacjonalizacji, to

znaczy skuteczniejszego wykorzystania na potrzeby rozstrzyganych przypadków. Jednym z takich

szczegółowych  elementów  konstytuujących  zasadę  proporcjonalności  jest  zasada

proporcjonalności sensu stricto. Podobnie jak częścią zasady proporcjonalności w szerokim ujęciu

jest zasada proporcjonalności sensu stricto, tak elementem modelu oceny zgodności danej regulacji

art. 42 ust. 1 Konstytucji RP opartym na zasadzie proporcjonalności, jest ocena, czy ewentualne

odstępstwo od zasady określoności lub ustawowej wyłączności spełnia warunek proporcjonalności

sensu stricto. 

W  tym  ujęciu  poziom  określoności  danej  regulacji  –  jej  jasność,  jednoznaczność  i
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klarowność  –  wpływa  na  stopień  dolegliwości  ingerencji.  Zachodzi  zatem  relacja  odwrotnej

proporcjonalności pomiędzy stopniem precyzji przepisu wyznaczającego zakres kryminalizacji,  a

nasileniem ingerencji w konstytucyjnie chronione prawa  i wolności (por. w tym zakresie wyrok w

sprawie K 11/10246). Trybunał uznaje jednocześnie, że naruszenie przez niedookreśloną regulację

zasady  proporcjonalności  wyprzedza  „właściwą”  –  prowadzoną  z  pozycji  kryteriów

merytorycznych - kontrolę proporcjonalności określonej regulacji prawnej247. 

Odwołanie  do  tej argumentacji  widoczne  jest  przede  wszystkim  w tych wypowiedziach

Trybunału, w których elementem oceny zgodności przepisu prawa karnego materialnego z zasadą

nullum crimen sine lege jest surowość sankcji przewidzianej w kwestionowanym przepisie. Chodzi

o takie sytuacje, w których Trybunał skłonny jest akceptować dalej idące odstępstwa od wymogów

zasad wynikających z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP  pod warunkiem nie nazbyt dolegliwej sankcji,

grożącej jednostce za popełnienie czynu zabronionego. 

W  sprawie   Ts  71/09248 skarżący  kwestionował  przepisy  karne  ustawy  o  systemie

monitorowania i kontrolowania jakości paliw płynnych. Sformułowano tam wprost  twierdzenie,

zgodnie  z  którym  dopuszczalność  blankietowych  przepisów  karnych  ogranicza  się  do  tych

nieposługujących się drastycznymi karami249. Zależność pomiędzy stopniem wymaganej na gruncie

art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP  precyzji  przepisu  prawa  karnego  materialnego,  a  surowością

przewidzianej  w  nim  kary,  Trybunał  dostrzegł  również  w  sprawach,  w  których  przedmiotem

zaskarżenia  były  blankietowe  przepisy  karne,  które  odsyłały  do  przepisów  porządkowych

wydawanych przez jednostki samorządu terytorialnego,  a  przewidywały stosunkowo niewielkie

kary majątkowe (grzywny)250.

3.6 Problematyka karnych przepisów blankietowych w orzecznictwie Trybunału

Konstytucyjnego 

1 Trybunał przyjmuje podział przepisów karnych na „zupełne” - gdy wszystkie elementy

znajdują się w przepisie karnym - oraz „niezupełne”. Te ostatnie dzieli na „przepisy odsyłające” i

„blankiety”, przy czym różnica między przepisem odsyłającym a blankietowym sprowadza się do

tego, że ten pierwszy wskazuje wyraźnie przepisy,  które składają się na określoną normę karną,

drugi natomiast odwołuje się w sposób ogólny do przepisów, które już zostały bądź dopiero będą
246 Wyrok TK z dnia 19 lipca 2011 r. sygn.: K 11/10, OTK ZU6/A/2011, poz. 66.
247 Ibidem.
248 Postanowienie TK z dnia 20 września 2010 r., sygn. Ts 71/09, OTK ZU6/B/2010, poz. 435.
249 Kontrolowana regulacja przewidywała kary do 250 000 zł.
250 Postanowienie TK z dnia 10 września 2012 r., sygn. Ts 248/10, op. cit.,  wyrok TK z dnia 28 lipca 2009 r., sygn.: P

65/07, op. cit.
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uchwalone i opublikowane w przyszłości251. Sama „blankietowość” rozumiana jest w orzecznictwie

Trybunału niejednolicie. Dostrzec można szersze jej ujęcie, zgodnie z którym jej istota wyraża się

w każdym przypadku  delegacji  kompetencji  do  doprecyzowania  znamion  czynu  zabronionego.

Prezentowane jest  jednak również węższe jej rozumienie,  przyjmujące,  że blankietowość normy

prawa  karnego  polega  na  tym,  że  znamiona  czynu  zabronionego  wskazane  są  w  innym akcie

normatywnym niż ten, który zawiera normę sankcjonującą252. Przepisy blankietowe mogą odsyłać

do  przepisów  różnej  rangi.  Obok  przepisów  odsyłających  do  ustaw  mogą  istnieć  przepisy

odsyłające  do  aktów  podustawowych.  Po  drugie,  przepisy  blankietowe  różnią  się  zakresem

odesłania.  W przypadku szeregu przepisów zakres odesłania  obejmuje  tylko  niektóre znamiona

czynu zabronionego, natomiast pozostałe znamiona zostały określone w przepisie,  zawierającym

odesłanie.  Niektóre przepisy blankietowe nie określają w ogóle znamion czynu zabronionego, a

wszystkie jego elementy zostają określone w przepisach, do których odsyła przepis blankietowy.

Tego typu przepisy określa się w orzecznictwie Trybunału mianem „blankietu zupełnego”.

Zasada  ustawowej  określoności  podlegała  opisanej  już  wyżej  ewolucji,  której  cechą

charakterystyczną było łagodzenie poziomu konstytucyjnych  wymagań. Obecnie w orzecznictwie

Trybunału  powszechnie  przyjmuje  się,  że  Konstytucja  zawiera  wymóg  ustawowego  określenia

„czynu  zabronionego”,  „rodzaju  i  wysokości  kary”  oraz  „zasad  wymierzania  kary”.  Wymóg

ustawowej formy określenia  czynu  zabronionego  Trybunał  odnosi  do  „rdzenia”  zakazu  lub  do

„podstawowych znamion czynu zabronionego”. Wskazuje również, że „już na podstawie wykładni

przepisów ustawy powinno być możliwe wyznaczenie kompletnego zarysu (konturu) ograniczenia

konstytucyjnych  wolności  lub  praw”253.  Mówi  się  również  o  określeniu  w  danym  przepisie

„osnowy zakazu”. Cytowane wyżej określenie Trybunał precyzuje w ten sposób, że: /-/  „adresat

normy musi mieć możliwość zorientowania się na podstawie samej tylko ustawy co do zasadniczej

treści  ustanowionego  zakazu”254;  /-/  musi  być  możliwe wyinterpretowanie  z  samego  brzmienia

ustawy normy sankcjonowanej; /-/ „norma karna powinna być określona, tak aby można było z niej

odczytać adresata, zachowanie sankcjonowane oraz grożącą karę”255; /-/ doprecyzowanie znamion

zawartych  w  ustawie  nie  może  prowadzić  do  rozszerzenia  zakresu  karalności  poza  ramy

wynikające z przepisu ustawy. Jak widać konkretyzacje te nie są do końca  spójne i odwołują się do
251 J. Warylewski (red.), Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, Warszawa 2003, postanowienie

TK z dnia 29 marca 2010 r., sygn. akt: Ts 349/10, OTK ZU 1/B/2010, poz. 27.
252 Postanowienie TK z dnia 13 października 2008 r., sygn. akt: Ts 249/08, op. cit., postanowienie TK z dnia 23 maja

2011 r., sygn. akt: Ts 115/11, op. cit.
253  Postanowienie TK z dnia 13 października 2008 r., sygn. akt: Ts 249/08, op. cit.
254 Postanowienie TK z dnia 20 listopada 2007 r.,  sygn.: Ts 106/07, op. cit.  postanowienie TK z dnia 20 września

2010 r., sygn. Ts 71/09, op. cit.
255 Postanowienie TK z dnia 10 września 2012 r., sygn. Ts 248/10, op. cit.
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różnorodnych kryteriów.  

2  Konstytucyjna  problematyka  przepisów  blankietowych  skupia  w  sobie  zagadnienia

określoności oraz ustawowej wyłączności przepisów prawnokarnych. Trybunał uznaje bowiem, że

dopuszczalność  i  zakres  stosowania  przepisów prawa  karnego  o  charakterze  blankietowym są

wyraźnie  wyznaczone  nie  tylko  przez  zasadę  określoności  tych  przepisów,  która  wymaga  od

ustawodawcy jednoznacznego  i  precyzyjnego  wskazania  w  samej  ustawie  czynu  zabronionego

(jego znamion)256,  ale  również przez zasadę wyłączności ustawy w sferze prawa karnego, która

pozwala  jedynie  w  szczególnie  uzasadnionych  sytuacjach  na  doprecyzowanie  znamion  czynu

zabronionego w akcie normatywnym niższego rzędu niż ustawa.

Zagadnienie  ustawowej wyłączności typu czynu zabronionego jest  częścią ogólniejszego

problemu konstytucyjnego, jakim jest ustalenie granic aktów wykonawczych oraz ustalenia materii

zastrzeżonych  dla  ustawy.  Z  tego  względu,  w  ramach  oceny  zasadności  i  dopuszczalności

posłużenia się przez ustawodawcę przepisem o charakterze blankietowym, prowadzi się również

weryfikację ustawowej podstawy do  wydania  aktów niższego rzędu doprecyzowujących zakres

zakazu.  W  tej  perspektywie  treść  konstytucyjnych  gwarancji  wynikających  z  art.  42  ust.  1

Konstytucji  RP w zakresie  zasady ustawowej wyłączności  w  sferze prawa  karnego  winna  być

widziana  jako  kwalifikowana  postać  konstytucyjnej  zasady  ustawowej  formy  ingerencji  w

konstytucyjne wolności i  prawa. Szczególną wagę Trybunał przywiązuje do korelacji pomiędzy

zakresem blankietu wynikającego z przepisu prawa karnego a zakresem materii przekazanych do

uregulowania w akcie  rangi podustawowej. Niesymetryczność tych zakresów  wskazywać będzie

na naruszenie art.  42 ust.  1 Konstytucji RP.  Dotyczyć  to  będzie zarówno tego przypadku,  gdy

zakres odesłania zawarty w przepisie karnym będzie szerszy niż zakres upoważnienia ustawowego,

jak i sytuacji odwrotnej. W tym pierwszym wadliwość polegać będzie na braku regulacji, do której

odsyła  treść  normy  sankcjonującej.  Istota  drugiego  naruszenia  sprowadzać  się  będzie  do

samodzielnej  podustawowej  podstawy  odpowiedzialności.  Przykładem  pierwszego  naruszenia

może  być  przepis  –  pozostając  przy regulacjach  dotyczących  obrotu  paliwami  –  penalizujący

wyrób  paliw  stałych  i  płynnych  nieodpowiadających  warunkom  określonym  w  ustawie,  gdy

jednocześnie  przepis  stanowiący  podstawę  delegacji  do  wydania  aktu  ustawowego  upoważnia

jedynie  do  określenia  warunków,  jakim  odpowiadać  powinny  paliwa  stałe.  Przykładu  drugiej

postaci  naruszenia  dostarcza  orzecznictwo  Trybunału,  który  w  sprawie  K  13/08257 oceniał

256 W tej części mają zatem zastosowanie poczynione wyżej uwagi odnoszące się do zasady określoności.
257 Wyrok TK z dnia 7 lipca 2009, sygn. akt: K 13/08, OTK ZU 7/A/2009, poz. 105.
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konstytucyjność rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy o rybołówstwie. Rozporządzenie

miało  precyzować  formy  naruszenia  wykonywania  rybołówstwa  morskiego  określać  i

przyporządkowywać im wysokość kar pieniężnych. Akt ten, prócz katalogu szczegółowo opisanych

form naruszeń zasad połowy zawierał jednak również karę w osobnej stawce za „inne naruszenia”. 

3 W  orzecznictwie  Trybunału  przyjmuje  się  dwuetapowy  mechanizm  kontroli

konstytucyjności  przepisu  blankietowego.  Ocena  takiego  przepisu  w  pierwszej  kolejności

dokonywana jest samodzielnie, w oderwaniu od przepisów, do których taki przepis odsyła. Dotyczy

to  takich  sytuacji,  gdy już  samo  zastosowanie  tej techniki  legislacyjnej  jest  nieuzasadnione  w

świetle  zasad  konstytucyjnych258.  Ocena  przepisów  blankietowych  może  jednak  (i  z  reguły

powinna)  być  również  dokonywana  z  uwzględnieniem tych  przepisów,  które  przez  wskazanie

znamion czynu zabronionego mają  precyzować  treść  normy prawnokarnej.  Dopiero bowiem w

konsekwencji rekonstrukcji normy prawa karnego, na którą składa się obok przepisu blankietowego

również przepis określający znamiona  czynu,  możliwe jest  wskazanie,  czy przepis  zawierający

sankcję jest zgodny z Konstytucją.

4 Trybunał Konstytucyjny odrzuca taką wykładnię art. 42 ust. 1 Konstytucji, która pojęcie

„ustawy”  rozszerza  na  wszystkie  rozporządzenia  wydane  zgodnie  z  art.  92  Konstytucji.  Nie

rezygnując  z  wymagania  określenia  wyłącznie  w  ustawie  podmiotu,  znamion przedmiotowych

przestępstwa oraz kary, przyjmuje jednak, że dopuszczalne jest doprecyzowanie tych elementów w

aktach wykonawczych wydanych w zgodzie z art. 92 konstytucji.  Ta ostatnia teza nie budzi we

współczesnym orzecznictwie  Trybunału  wątpliwości.  Wskazuje  się  nawet,  że  nie  jest  możliwe

całkowite  wyeliminowanie  znamion  pozaustawowych  w prawie  represyjnym.  Z  drugiej  jednak

strony przyznaje się, że w świetle art. 42 ust. 1 Konstytucji określanie czynów zabronionych i kar

za  te  czyny należy do  wyłącznej kompetencji  ustawodawcy.  Właśnie  na  styku  tych  dwu  -  do

pewnego  stopnia  przeciwstawnych  –  racji  Trybunał  wypracowuje  współczesny  konstytucyjny

standard w zakresie zasady ustawowej wyłączności. Kolidującymi wartościami są tu z jednej strony

wymogi funkcjonowania prawa: efektywności,  elastyczności,  z drugiej zaś osadzona w zasadzie

trójpodziału władzy wyłączność kompetencji ustawodawcy w sferze wyznaczania granic zachowań

karalnych  oraz  ustalania  rodzaju  i  rozmiaru  sankcji  grożących  za  ich  popełnienie.  W świetle

powyższego wydaje się oczywiste, że punkt ciężkości analizy poglądów sądu konstytucyjnego w

omawianym tu zakresie, powinien koncentrować się nie na tym „czy”, ale „pod jakimi warunkami”

doprecyzowanie takie może zostać uznane za realizujące standard konstytucyjny. 

258  Por. np. wyrok TK z dnia 26 listopada 2003 r., sygn. akt: SK 22/02, op. cit.
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5 Analizę  warunków  dopuszczalności  doprecyzowania  ustawowych  znamion  przez

regulacje  podustawowe  rozpocząć  należy  od  ustalenia,  czy  Trybunał  bezwarunkowo  odrzuca

konkretyzowanie  znamion  czynu  zabronionego  przez  przepisy  nie  mające  charakteru

normatywnego  i  nie  należące  do  katalogu  źródeł  powszechnie  obowiązującego  prawa.

Niekonstytucyjność tego rodzaju regulacji Trybunał stwierdził w wyroku w sprawie P 33/05259,

wskazując  w  uzasadnieniu,  że  „w żadnym  wypadku  nie  może  nastąpić  odesłanie  do  regulacji

niemających  charakteru  powszechnie  obowiązującego  prawa”  (s.  12  uzasadnienia  wyroku).

Bliższa  analiza  orzeczenia,  w  którym  to  zapatrywanie  zostało  zaprezentowane  wskazuje,  że

kontrola przepisu zawierającego tak skonstruowaną normę nie została ograniczona do samego tylko

stwierdzenia, że akt prawny wypełniający ustawowy blankiet nie ma charakteru normy generalnej i

abstrakcyjnej.  Uprawnione  jest  zatem  stwierdzenie,  że  nie  jest  wykluczone  zaakceptowanie

zgodności z Konstytucją ustawowego przepisu blankietowego, którego doprecyzowanie następuje

w  akcie  nie  mającym  charakteru  normatywnego.  Konstrukcja  przepisu  zakwestionowanego  w

wyroku  P 33/05  prowadziła  do  tego,  że  wyznaczenie  znamion  czynu  zabronionego  w sposób

samodzielny i autonomiczny następowało w regulacji nie należącej do katalogu źródeł powszechnie

obowiązującego  prawa.  Analiza  wywodu  uzasadnienia  rozstrzygnięcia  w  sprawie  P  33/05260

wskazuje, że pod pewnymi warunkami i w pewnych sytuacjach możliwa jest akceptacja przepisu

prawa represyjnego, który mając postać blankietu zupełnego odsyła do aktów o nienormatywnym

charakterze.  Do  podobnych  wniosków prowadzi  analiza  stanowiska  Trybunału  wyrażonego  w

sprawie  SK 52/08261.  Rozstrzygając  o  zgodności  przepisu  art.  231  §  1262 k.k  z  art.  42  ust.  1

Konstytucji RP, sąd konstytucyjny zaakceptował możliwość odesłania przez wskazany przepis do

aktów prawa wewnętrznego. 

6 Przed  przejściem  do  dalszych  rozważań  omówić  jeszcze  należy  zaprezentowany  w

orzecznictwie TK – choć jedynie  obiter dicta  – pogląd, zgodnie z którym Konstytucja wyklucza

dopuszczalność  stosowania  przepisów o  charakterze  blankietu  zupełnego  w prawie  karnym w

ścisłym  tego  słowa  znaczeniu  (P  10/02263).  Wskazać  należy  na  kontekst,  w  jakim  zostało

zaprezentowane powyższe zapatrywanie. Trybunał zwrócił uwagę, że dopuszczalność stosowania

techniki  blankietu  zupełnego  jest  zależna  także  od  surowości  kary,  jaką  tego  rodzaju  przepis

259 Wyrok TK  z dnia 21 lipca 2006 r., sygn.: P 33/05, OTK ZU 7/A/2006, poz. 83.
260 Wyrok TK  z dnia 21 lipca 2006 r., sygn.: P 33/05, op. cit.
261 Wyrok TK z dnia 9 czerwca 2010 r., sygn. SK 52/08, op. cit.
262 Zgodnie z tym przepisem, karze w nim określonej podlega funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje

uprawnienia i nie dopełniając swoich obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego.
263  Wyrok TK z dnia 8 lipca 2003, sygn.: P 10/02, op. cit., s. 11 uzasadnienia.
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przewiduje.  Z tego punku widzenia, przytoczoną wyżej wypowiedź odbierać należy jako nazbyt

generalizującą.  Także  i  w  stosunku  do  odpowiedzialności  stricte karnej,  znajdzie  bowiem

zastosowanie zasada, zgodnie z którą wymogi precyzji, jakości i formalno-prawnej rangi przepisów

stanowiących podstawę kryminalizacji będą mogły być niższe w tych przypadkach, gdy surowość

sankcji karnej  będzie niewielka.

7 Przechodząc do analizy pojęcia „doprecyzowanie” w orzecznictwie Trybunału zwrócić

należy przede wszystkim uwagę, że o zgodności regulacji blankietowej, odsyłającej do przepisów

pozaustawowych, decyduje to, czy i w jaki sposób przepis ustawowy wskazywał kierunki i zasady,

na jakich odbywać się miało uzupełnienie blankietu. Nie chodzi przy tym o jakiekolwiek zawężenie

przepisu blankietowego. 

Za niewystarczające Trybunał uznał sformułowanie, zgodnie z którym wydane na podstawie

przepisu  odsyłającego  przepisy  podustawowe  miały  być:  „związane  z  zapewnieniem

bezpieczeństwa lotów lub porządkiem na lotnisku”264 (P 33/05). Trybunał zaakceptował natomiast

zawarte w art. 54 k.w. sformułowanie: „Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy

przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych”. Wskazał jednocześnie, że

wydawane  przez  organy  jednostek  samorządu  terytorialnego  przepisy  porządkowe  mają

konstytucyjne  umocowanie,  a  Konstytucja  formułuje  warunki,  cel  i  granice  wydawanych  na

podstawie ustawowych upoważnień aktów prawa miejscowego. 

W świetle powyższego stwierdzić można, że odpowiednie wyznaczenie w przepisie rangi

ustawowej  kierunku  i  granic  regulacji  podustawowej,  decydować  będzie  o  dochowaniu

konstytucyjnego standardu w zakresie wymogu wyłączności ustawy.

8 Istotnym elementem oceny dopuszczalności blankietowego przepisu prawa represyjnego

(w szczególności przepisu o charakterze blankietu zupełnego) jest  rodzaj,  status ustrojowy oraz

kompetencje  organu  stosującego  dany  przepis  (P  10/02265).  Przyjąć  należy,  że  jeśli  przepis  o

charakterze  blankietowym  będzie  stosowany  przez  organ  nie  korzystający  z  przymiotu

niezależności,  niezawisłości,  a  jednocześnie  pozbawiony  kompetencji  samodzielnej  kontroli

przepisów  wypełniających  blankiet,  wpłynąć  to  może  na  uznanie  niekonstytucyjności  takiej

regulacji.  Wziąć  należy  pod  uwagę,  że  jeśli  organem  tym  będzie  niezawisły,  niezależny  i

bezstronny sąd, upoważniony do samodzielnej kontroli prawidłowości przepisów wypełniających

blankiet, ryzyko naruszenia podstawowych funkcji nakazu określoności i wyłączności ustawowej
264 Przedmiotem orzekania przez Trybunał były przepis art. 210 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.  – Prawo lotnicze, Dz. U. 

2002, Nr 130, poz. 1112.
265  Wyrok TK z dnia 8 lipca 2003, sygn.: P 10/02, op. cit.
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będzie  mniejsze.  Niezwykle  przy  tym  istotne  jest,  czy  kwestionowana  regulacja  –  także  z

uwzględnieniem jej otoczenia normatywnego -  zawiera operatywne i efektywne kryteria kontroli w

omawianym tu zakresie. W sprawie P 10/02 zaskarżony przepis odsyłał do przepisów wydanych

przez  organy  jednostek  samorządu  terytorialnego  na  podstawie  ustawowych  upoważnień.

Podstawowe  kryteria  zgodności  takich  przepisów  z  podstawą  ich  wydania  formułowała  sama

Konstytucja  (art.  94  Konstytucji  RP),  która  jednocześnie  czyni  sędziów  podległymi  jedynie

Konstytucji i ustawom (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP). Z tego względu Trybunał wskazał, że sądy,

stosując przepis art. 54 k.w. powinny zawsze badać, czy organ stanowiący przepisy porządkowe

działał  na  podstawie  ustawy  i  w  granicach  upoważnień  ustawowych.  Wymierzenie  kary  na

podstawie zaskarżonego przepisu, możliwe było tylko wtedy, gdy naruszone przepisy porządkowe

nie wykraczały poza granice upoważnienia ustawowego, a  jednocześnie  organ orzekający (sąd)

miał prawo i obowiązek dokonać kontroli we wskazanym wyżej zakresie.  Sądy, stosując art.  54

kodeksu  wykroczeń,  miały  również  prawo  i  obowiązek  badać,  czy  przepisy  porządkowe,  do

których odsyłał zaskarżony przepis,  były zgodne z Konstytucją,  a w szczególności,  czy zostały

ustanowione zgodnie z konstytucyjnymi zasadami stanowienia aktów podustawowych. Omawiany

tu aspekt miał także wpływ na ocenę niekonstytucyjności regulacji w sprawie P 33/05. Ani blankiet

zupełny zawarty w art.  210  ust.1  pkt  5  ustawy Prawo  lotnicze,  ani inny przepis  powszechnie

obowiązującego  prawa  nie  zawierał  żadnych  kryteriów  kontroli  prawidłowości  wypełnienia

przepisu  blankietowego.  Wskazana  bowiem  w  ustawie  kategoria  „przepisów  porządkowych”

uznana została za niewiele wyjaśniającą i nazbyt pojemną. Wprawdzie zatem sąd stosujący przepis

art. 210 ustawy Prawo lotnicze miał kompetencję do kontroli zgodności przepisów wydanych w

celu uzupełnienia tej blankietowej normy,  to  jednak ustawa nie  dawała w tym zakresie  sądowi

operatywnych i efektywnych  kryteriów takiej kontroli. 

9 Istotne znacznie ma też status ustrojowy i zakres kompetencji organu upoważnionego do

wydania  przepisów  mających  wypełnić  blankiet.  Im  bowiem  legitymacja  takiego  podmiotu

silniejsza,  tym ryzyko  naruszenia  wymogów wynikających z  art.  42  ust.  1  Konstytucji  będzie

mniejsze. W wyroku w sprawie P 10/02, Trybunał wskazał, że posługiwanie się techniką blankietu

zupełnego  jest  dopuszczalne,  gdy  ustawa  odsyła  do  przepisów  ustanowionych  przez  organy

posiadające  demokratyczną  legitymacje  (s.  12).  W  tej  też  sprawie  podkreślał,  że  legitymacja

organów  samorządu  lokalnego  wynika  wprost  z  Konstytucji.  Wskazywał  na  kompetencję  do

stanowienia aktów prawa miejscowego, które – na terenie działania organów, które je  wydały –

należą  do  źródeł  powszechnie  obowiązującego  prawa  (art.  87  ust.  2,  art.  94  Konstytucji  RP).

Akcentował,  że  samorząd  terytorialny  uczestniczy  w  sprawowaniu  władzy  publicznej,  a
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przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych wykonuje w imieniu własnym i

na własną odpowiedzialność (art. 16 ust. 2 Konstytucji RP) oraz, że - w zakresie niezastrzeżonym

przez Konstytucję lub ustawy -   wykonuje zadania publiczne (art.  163 Konstytucji  RP).  Status

podmiotu  stanowiącego  przepisy  wypełniające  blankiet  Trybunał  badał  w  sprawie  P  33/05.

Analizując  legitymację  podmiotów  zarządzających  lotniskami  wskazał,  że  zarządzającego

lotniskiem,  z  racji świadczonych usług, łączy zazwyczaj z  osobami korzystającymi z przewozu

jedynie stosunek o charakterze prywatnoprawnym. Lotnisko cywilne, nawet należące do państwa,

może być zarządzane przez podmiot wpisany do rejestru lotnisk cywilnych, którym, zgodnie z art.

68  prawa  lotniczego,  może  być  przedsiębiorca,  uzyskujący  odpowiednie  zezwolenie  na

wykonywanie  działalności  gospodarczej  w  tym  zakresie.  Te  cechy  normatywnego  statusu

podmiotów zarządzających lotniskami były podstawą konkluzji o niedopuszczalności stanowienia

przez tego rodzaju osoby przepisów ingerujących w konstytucyjne prawa i wolności obywatelskie. 

Podobne  argumenty  zaważyły  na  odmowie  nadania  dalszego  biegu  skardze  dotyczącej

przepisu ustawy o transporcie kolejowym, zgodnie z którym, „kto wykracza przeciwko nakazom

lub  zakazom  zawartym  w  przepisach  porządkowych,  podlega  karze  grzywny”266.  Trybunał

przypomniał,  że  w  przypadku  określonej  kategorii  czynów  karalnych  nie  sposób  wykluczyć

odwołania  się  do  przepisów podustawowych w opisie  znamion czynu  zabronionego. Jest  to  w

szczególności  możliwe  w odniesieniu  do  przepisów porządkowych,  za  naruszenie  których  nie

przewiduje się surowych sankcji. Podkreślił, że akceptuje sytuację, w której dookreślenie znamion

czynu  zabronionego  następuje  w  rozporządzeniu,  to  jest  źródle  powszechnie  obowiązującego

prawa. Nie ma przy tym rozstrzygającego znaczenia do, że organ wydający tego rodzaju akt nie

korzysta z demokratycznej legitymacji. 

10 Podstawowym  punktem  odniesienia  dla  oceny  dopuszczalności  doprecyzowania

znaczenia  poszczególnych  znamion  w  akcie  rangi  podustawowej  jest  to,  czy  sama  regulacja

ustawowa stwarza adresatom norm prawnych możliwość rozpoznania faktu karalności określonej

kategorii  zachowań.  Na  tle  ogólnej  formuły  określoności  przepisów  ingerujących  w  prawa  i

wolności obywatelskie Trybunał przyjmuje, że skoro ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności

mogą  być  ustanawiane  tylko  w ustawie,  to  kryje  się  w  tym nakaz  kompletności ograniczenia

danego  prawa  i  wolności,  tak,  aby  już  na  podstawie  lektury  przepisów  ustawy  można  było

wyznaczyć kompletny zarys (kontur) tego ograniczenia. Właśnie w oparciu o to kryterium Trybunał

uznał, że skoro regulacja podustawowa służy rozgraniczeniu przestępstwa i wykroczenia oraz typu

podstawowego i kwalifikowanego przestępstwa, nie dotyczy ona granic odpowiedzialności karnej i

266   Postanowienie TK z dnia 6 czerwca 2013 r., sygn. akt: Ts 22/12, op. cit.
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czyni zadość wymogom z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. W powyższym kontekście pojawia się też w

orzecznictwie próba kategoryzacji i  hierarchizacji poszczególnych elementów odpowiedzialności

karnej i stosownego różnicowania poziomu konstytucyjnych wymagań. Trybunał wyróżnia pojęcie

„rdzenia zakazu karnego”267 i nakazuje badać, czy regulacja ustawowa zawiera wszystkie elementy

niezbędne  do  zrekonstruowania  czynu  zabronionego.  Do  elementów  tych  zalicza  się  w

orzecznictwie TK znamię podmiotu,  opis przedmiotowej strony czynu zabronionego i znamiona

czynności wykonawczej, a także rodzaj i wysokość kar. Jeśli te elementy czynu zabronionego są

możliwe  do  odtworzenia  w  oparciu  o  przepis  ustawy,  zarzut  naruszenia  wymogu  ustawowej

określoności uznawany jest za nietrafny. 

11 Istotnym elementem kontroli dopuszczalności doprecyzowania znaczenia przepisu prawa

represyjnego przez regulację podustawową jest kierunek modyfikacji zakresu odpowiedzialności.

Zgodnie  z  poglądem  prezentowanym  w  orzecznictwie,  margines  swobody  ustawodawcy  jest

szerszy w tych wszystkich przypadkach, gdy regulacja doprecyzowująca prowadzi do zawężenia

pola kryminalizacji. 

12 Uzasadnienia  dla  możliwości  posłużenia  się  przez  ustawodawcę  przepisami  aktów

niższego  rzędu  w  opisie  zachowań  karalnych  Trybunał  poszukuje  także  we  względach

funkcjonalnych.  Wskazuje  na  przykład,  że  zwłaszcza  w  odniesieniu  do  niektórych  kategorii

przestępstw  (przeciwko  mieniu,  obrotowi  gospodarczemu,  czy  przeciwko  interesom fiskalnym

państwa), konstrukcja ustawy karnej,  która by całkowicie wykluczała potrzebę odwołania się do

rozporządzeń regulujących określoną sferę działalności, jest trudna do wyobrażenia. Odesłanie do

aktów wykonawczych umożliwia dopasowanie norm określających poszczególne zakazy i nakazy

do zmieniających się stosunków i wyposażenie ich w jednolitą sankcję. Wskazuje nadto, że akty

niższej  rangi  są  szybciej  dostosowywane  do  zmieniających  się  warunków  społeczno-

gospodarczych, odzwierciedlają wzrost cen, stawek podatkowych, itd. Pozwala to uniknąć częstych

nowelizacji ustawy,  co  służy stabilności prawa.  Trybunał podkreśla,  że wobec utrzymującej się

ciągle dość znacznej inflacji oraz wzrostu cen, utrwalenie w ustawie karnej określonych kwot jako

znamion przestępstwa wzmagałoby w sposób generalny represyjność prawa. 

13 Zbliżonym do omówionego wyżej kryterium funkcjonalnego zasady nullum crimen sine

lege jest kryterium specyfiki danego typu czynu zabronionego, przedmiotu jego ochrony bądź też

gałęzi  prawa,  której  częścią  jest  dany  przepis.  Delegacja  kompetencji  ustawodawczych  w

267 W sprawach: SK 22/02, op. cit., P 33/05 op. cit., K 26/08, op. cit., P 50/07, op. cit.
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dziedzinie prawa karnego na poziom pozaustawowy uzasadniona być może w szczególności w tych

działach prawa  karnego,  w  których  brak  stabilności przepisów przestaje  być  postrzegany jako

naruszenie zasady pewności prawa, zaczyna zaś być przejawem realizacji innych konstytucyjnie

istotnych wartości.  W sprawie P 2/00 Trybunał uznał,  że specyficzny przedmiot ochrony prawa

karnego skarbowego to interes i porządek finansowy państwa, czy też szerzej – finanse publiczne.

Celem jest  tu zawsze zabezpieczenie źródeł dochodów budżetu państwa i  jednostek samorządu

terytorialnego. Prawo karne skarbowe funkcjonuje w takim zakresie, w jakim obowiązuje nakaz lub

zakaz płynący z ustaw finansowych i podatkowych. Wskazano nadto,  że antyinflacyjny system

oznaczeń  ułamkowych  w  stałej  relacji  do  jednolitego  wskaźnika  bazowego,  tj.  najniższego

miesięcznego wynagrodzenia, pomimo że ustalanego drodze aktu podustawowego, zapewnia stałe

relacje w całym systemie prawa karnego skarbowego a jednocześnie oznacza, że bez względu na

czas popełnienia czynu skala represyjności tego prawa będzie zawsze równa wobec obywatela. 

Podobnie w sprawie P 20/10 Trybunał uznał, że posłużenie się przez ustawodawcę ogólnym i

niedookreślonym  zwrotem  „znacznej  ilości”  środka  odurzającego  znajduje  uzasadnienie  w

specyfice regulacji,  której dotyczy.  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii posiada 2 załączniki:

zawierający wykaz  środków odurzających  pogrupowanych  w czterech kategoriach (nr  1)  oraz

zawierający wykaz środków psychotropowych, także w czterech kategoriach (nr 2). Poszczególne

pozycje różnią się nie tylko składem chemicznym, ale – przede wszystkim – siłą oddziaływania.

Przepisy  karne  znajdują  zatem  zastosowanie  do  każdej  z  kilkuset  pozycji  wyliczonych  na

kilkunastu stronach załączników.  Ustalenie  in concreto treści znamienia „znaczna ilość” wymaga

sięgania  do  okoliczności  danego  wypadku,  a  zatem  uwzględnienia  właściwości  konkretnego

narkotyku, a także – o czym należy wspomnieć, uprzedzając dalsze rozważania – wieku, płci, masy

ciała, stanu zdrowia i stopnia uzależnienia „konsumenta”. Bez zastosowania ocennego kryterium

ustawodawca nie byłby w stanie w sposób abstrakcyjny określić wagi czynu karalnego, tj. ustalić,

kiedy mamy do czynienia z typem podstawowym, kiedy z wypadkiem mniejszej wagi, a kiedy – z

kwalifikowanym. Oceny każdorazowo musi dokonać sąd, który – rozstrzygając sprawę – dysponuje

aktami, zawierającymi wszystkie niezbędne informacje.

14 Nie bez znaczenia pozostaje wreszcie surowość sankcji grożącej za zachowanie, którego

znamiona opisano przy wykorzystaniu techniki blankietu zupełnego. W orzecznictwie TK wskazuje

się, że przepisy represyjne o charakterze blankietu zupełnego są dopuszczalne tylko wówczas, gdy

ustawa przewiduje kary o stosunkowo niewielkim stopniu dolegliwości. Obowiązująca Konstytucja

wyklucza stanowienie przepisów represyjnych o charakterze blankietowym zupełnym, jeżeli kary

przewidziane  za  ich  naruszenie  byłyby  bardziej  dolegliwe.  Dotyczy  to  w  szczególności  kary
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grzywny o większej wysokości oraz wszelkich kar związanych z ograniczeniem wolności osobistej.

15 Krytycznie odnieść się należy do przyjmowanego przez Trybunał sposobu rozumienia

pojęcia  „zasadniczych  elementów  znamion  czynu  zabronionego”.  W  istocie  bowiem  w

orzecznictwie dostrzec można przykłady zrelatywizowania tego kryterium, które sprawiają, że nie

może on być przydatny w ustalaniu konstytucyjnego standardu w zakresie zasady nullum crimen

sine lege. Przypomnieć należy, że w sprawie P 65/07 Trybunał uznał, że w przepisie art. 10 ust. 2a

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym:

„Karze  określonej  w  ust.  2  podlega  także  ten,  kto  nie  wykonuje  obowiązków określonych  w

regulaminie”  „zasadnicze  elementy  czynu  zabronionego,  za  który  orzeczona  może  być  kara

grzywny (…), zostały określone w ustawie. W szczególności określony został podmiot podlegający

karze jako „ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie”, jak również wskazane

zostało  zachowanie  podlegające  karaniu,  a  polegające  na niewykonywaniu  obowiązków,  jakie

określa regulamin”. Przypomnieć w tym miejscu można, że w sprawie P 10/02 bardziej – jak się

wydaje - precyzyjny przepis  art.  54 k.w.  („Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia

ustawy  przepisom  porządkowym  o  zachowaniu  się  w  miejscach  publicznych,  podlega  karze

grzywny do 500 złotych albo karze nagany”)  został potraktowany przez Trybunał  jako blankiet

zupełny.  

16 Trybunał nie wyklucza dopuszczalności posługiwania się w przepisach prawa karnego

wewnętrzną analogią. W sprawie SK 25/08 Trybunał pozytywnie zweryfikował sformułowanie „w

inny podobny sposób” w ustawowej definicji pomocnictwa do przestępstwa w art. 18 § 2 k.k. z

1969  r.  Istotą  zarzutu  skargi  konstytucyjnej  skazanego  za  przestępstwo  pomocnictwa

(psychicznego)  do  przestępstwa zabójstwa było   twierdzenie,  zgodnie  którym niedookreślone  i

wieloznaczne sformułowanie przepisu art. 18 § 2 d.k.k. pozwoliło na wyinterpretowanie z niego

pomocnictwa  psychicznego  jako  postaci  popełnienia  przestępstwa  pomocnictwa.  Skarżący

akcentował, że taki sposób ujęcia znamion umożliwił rozszerzającą wykładnię przepisu, opartą na

niedozwolonej w prawie karnym analogii na niekorzyść oskarżonego. Trybunał nie dopatrzył się

niezgodności tego uregulowania ze standardem wynikającym z art. 42 ust.1 Konstytucji.  Podstawą

stwierdzenia,  że  zaskarżony  przepis  odpowiada  standardom konstytucyjnym  stanowiła  analiza

instytucji pomocnictwa do przestępstwa na przestrzeni wszystkich dwudziestowiecznych polskich

kodyfikacji  karnych.  Dostrzegając w orzecznictwie  i literaturze  przedmiotu pewien niezmienny

rdzeń poglądów na  temat  zakresu odpowiedzialności za  pomocnictwo,  w tym za pomocnictwo

psychiczne, Trybunał uznał, że przepis ten spełnia wymogi z art. 42 ust. 1 Konstytucji. Jak widać,
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utrwalony wieloletnim, konsekwentnym orzecznictwem sposób rozumienia znamienia nieostrego i

niedookreślonego łagodził niebezpieczeństwa, jakie w perspektywie gwarancyjnej funkcji prawa

karnego nasuwać mogło jego stosowanie. Nadto Trybunał podkreślił, że z uwagi na różnorodność

form, jakie przyjąć może zachowanie polegające na udzieleniu innej osobie pomocy w popełnieniu

przestępstwa, jest tak duże, że nie sposób wymagać od ustawodawcy kazuistycznej regulacji w tym

przedmiocie.   

W sprawie P 31/07268 Trybunał rozpoznawał pytanie prawne dotyczące przepisu art. 115 ust.

3  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  Zgodnie z  tym przepisem,  karze w nim

określonej podlegał ten, kto „w inny sposób niż określony (…) narusza cudze prawa autorskie”.

Trybunał  umorzył  postępowanie  w  tej  sprawie  z  powodu  niespełnienia  przez  sąd  wymogów

wstępnych  pytania  prawnego,  jednak  obiter  dicta aprobująco  odniósł  się  do  tych  poglądów i

zapatrywań doktryny269, które relatywizują zakaz posługiwania się analogią w tworzeniu przepisów

prawa karnego. Wskazał, że nie rezygnując  z generalnego zakazu, należy dopuścić jej ułamkowe

stosowanie.  Wiążące  się  z  posłużeniem się  taką  formułą  ryzyko  rozstrzygnięć  arbitralnych  lub

dowolnych winno  być korygowane przez organy stosujące prawo, które powinny baczyć, by w

konkretnych okolicznościach nie doszło do naruszenia zasady nullum crimen sine lege.

Ocenę  tę  Trybunał  powtórzył  w  wyroku  z  dnia  17  lutego  2015  r.,  sygn.  K  15/13270.

Dookreślenie sposobu realizacji znamienia czynności wykonawczej nie jest  warunkiem sine qua

non zgodności przepisu prawa karnego z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. Wystarczające w niektórych

przypadkach jest  wskazanie,  że karalne są wszystkie umyślne lub dokonane w celu osiągnięcia

korzyści majątkowej, postaci zamachów na określone dobro prawne. Trybunał akceptuje posłużenie

się formułą „inne niż określone w art....”, bądź, „kto w inny niż wskazany w art...”, traktując je jako

dopełnienie  innych  obowiązujących  w  systemie  precyzyjnie  przez  ustawodawcę  opisanych

zakazów.

17 Wątpliwości  konstytucyjne  budzi  posłużenie  się  w  przepisie  prawa  karnego  tzw.

odesłaniem  ryczałtowym.  W sprawie P 50/07 Trybunał orzekł o  niezgodności z  art.  42 ust.  1

przepisu art. 35 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, zgodnie z którym karze określonej w ust.

1  tego  przepisu  podlegał  także  ten,  „kto  w  związku  z  pełnioną  funkcją  związkową  kieruje

działalnością sprzeczną z ustawą”.  Trybunał zwrócił uwagę, że zakazem objęte są nie – jak to ma

miejsce  zwykle  –  poszczególne  czyny,  lecz  „działalność”.  Dokonując  wykładni  pojęcia

268 Postanowienie TK z dnia 21 października 2009 r., sygn.: P 31/07, OTK ZU9/a/2009, poz. 144.
269 L. Gardocki, Typowe zakłócenia (...), op. cit.
270 Wyrok TK z dnia 17 lutego 2015 r., sygn. K 15/13, OTK ZU 2/A/2015, poz. 16.
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„działalność sprzeczna z ustawą” Trybunał wskazał na wątpliwości, jakie rodzi interpretacja tego

ostatniego  sformułowania.  Nie  było  bowiem  jasne,  czy  przedmiotem  zakazu  są  zachowania

sprzeczne z ustawą o związkach zawodowych czy też (także) z inną ustawą, a  w tym ostatnim

przypadku – z jaką. Wobec rozbieżności terminologicznych w ustawie o związkach zawodowych,

kwestia ta rysowała się niejednoznacznie. Analiza  przepisów ustawy o związkach zawodowych

prowadziła Trybunał do wniosku, że  ustawodawca nie wprowadził w tym akcie prawnym wielu

ograniczeń swobody działania  związków zawodowych,  gdyż  możliwe  było  ich wymienienie w

kilku  punktach.  Zdaniem  Trybunału,  jeżeli  ustawodawca  chciał  w  takiej  sytuacji  dokonać

kryminalizacji  kierowania  działalnością  naruszającą  wyłącznie  zakazy  z  ustawy  o  związkach

zawodowych, to nic nie stało na przeszkodzie, aby w przepisie karnym odesłać do konkretnych,

jednoznacznie  określonych przepisów ustawy o związkach zawodowych.  Wykładnia  wyrażenia:

„sprzeczna  z  ustawą”  prowadziła  zatem  do  wniosku,  że  chodziło  o  odesłanie  do  bliżej

nieokreślonych regulacji zawartych w różnych ustawach.

Wadliwość odesłania zawartego w przepisie art. 35 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych

zasadzała się na dwóch aspektach. Pierwszym był aspekt konstrukcyjny. Odesłanie było wadliwe,

albowiem nie oznaczało w sposób wystarczająco precyzyjny aktów prawnych, do których odsyłało.

Ani  wykładni  językowa,  ani  systemowa  przepisu  zawierającego  odesłanie  nie  pozwalała  na

usunięcie  tej  niejasności.  Drugi  aspekt  wadliwości  wiązał  się  z  tym,  że  wobec  braku

jednoznaczności co do tego, do przepisów jakich ustaw odsyłał zakwestionowany przepis, uznać

należało, że odsyła do bliżej nieokreślonych jednostek redakcyjnych wszystkich znajdujących się w

systemie  prawnym ustaw.  Tak  ukształtowane  odesłanie  naruszało  jednak  konstytucyjny  nakaz

określoności przepisów prawa represyjnego, nie było bowiem możliwe ustalenie na jego podstawie

klasy  zachowań zabronionych pod groźbą kary. 

Podobną ocenę Trybunał odesłania ryczałtowego o charakterze dynamicznym, odsyłającego

nadto  do  aktu  wydawanego  przez  podmiot  pozostający  poza  strukturą  organów państwowych

zaprezentowano  w sprawie  zgodności z  Konstytucją przepisu art.  54 ustawy o bezpieczeństwie

imprez  masowych271.  Podtrzymano  tym  samym  zapoczątkowany  w  omówionych  wyżej

orzeczeniach  standard,  wskazując,  że   posłużenie  się  przez  ustawodawcę  techniką  blankietu

częściowego  ze zryczałtowanym  odesłaniem  dynamicznym  w  prawie  represyjnym  odsyła  do

każdoczesnego brzmienia regulacji,  które mają uzupełniać przepis blankietowy. Ich treść,  nawet

gdy  jest  generalnie  określona  w  ustawie,  pozostawia  podmiotom  zobowiązanym  do ich

opracowania duży zakres swobody, co do ich postanowień,. Ustawodawca nie jest w tym stanie

271 Wyrok TK z dnia 20 maja 2014 r., sygn. K 17/13, OTK ZU 5/A/2014, poz. 53.
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rzeczy zagwarantować, że nie będą one zmieniane w sposób arbitralny272.

18 Nie  jest  wykluczone  posługiwanie  się  przez  ustawodawcę  karnego  klauzulami

normatywnymi.  Analizę dopuszczalności posłużenia  się  przepisem zawierającym klauzulę:  „(...)

niespełniających wymagań określonych w ustawie” Trybunał prowadził w sprawach dotyczących

przepisów  ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości

paliw ciekłych i biopaliw ciekłych. Wątpliwości konstytucyjne  odnoszące się do dopuszczalności

sprecyzowania  parametrów,  których  niespełnienie  rodziło  odpowiedzialność  karną,  w  akcie

podustawowym,  Trybunał  rozstrzygał  w  postanowieniach  o  odmowie  nadania  dalszego  biegu

skargom konstytucyjnym273.  Odnosząc się  do wątpliwości skarżących Trybunał podkreślał,  że w

zakwestionowanych przepisach sama istota zakazanego zachowania została  wskazana w sposób

precyzyjny.  Nie  ma  bowiem na  gruncie  ich wykładni  żadnych wątpliwości,  że  zabronione  jest

dokonywanie obrotu paliwami ciekłymi niespełniającymi określonych parametrów jakościowych.

Określenie w akcie rangi podustawowej wymagań, jakie musi spełniać paliwo jest niczym innym

jak doprecyzowaniem znamienia przedmiotu czynności wykonawczej. Na  istotny  element

kontroli dochowania wymogów wynikających z art, 42 ust. 1 Konstytucji  Trybunał zwrócił uwagę

w  sprawie  Ts  71/09.  Wskazał  na  przepis  art.  4  ust.  1  ustawy  o  systemie  monitorowania  i

kontrolowania  jakości paliw  ciekłych i  biopaliw ciekłych (który również został wskazany jako

przedmiot kontroli w tej sprawie),  który stanowił,  że  paliwa ciekłe i biopaliwa ciekłe powinny

spełniać  wymagania  jakościowe  właściwe  dla  danego  paliwa,  w  szczególności  ze  względu  na

ochronę  środowiska.  Wspomniany  przepis  stanowił  podstawę  delegacji  do  uregulowania

poszczególnych kwestii w akcie rangi podustawowej, pozwalał dookreślić zakres przedmiotowy tej

delegacji. Nie zmienia tego ten tylko fakt, że przepis odsyła do warunków ustalonych w „ustawie”,

podczas gdy są one w istocie zawarte w rozporządzeniu. 

19 Trybunał odmówił poddania merytorycznej kontroli zarzutu blankietowego charakteru

przepisu  art.  183 k.k.  Przyznano,  że co  do  zasady wykorzystywanie  klauzul normatywnych w

przepisach prawa karnego nie jest niedopuszczalne, jednak zwrócono uwagę, że zakwestionowany

przepis  ma  postać  blankietu  częściowego  i  na  jego  podstawie  w  pełni  możliwe  jest  ustalenie

„osnowy  zakazu”274.  Przepis  zakazywał  bowiem  „przywożenia  z  zagranicy  substancji

272 Ibidem, s. 20.
273 Postanowienie TK z dnia 20 listopada 2007 r., sygn.: Ts 106/07,  op. cit., postanowienie TK z dnia 20 września

2010 r., sygn. Ts 71/09, op. cit.
274 Postanowienie TK z dnia 31 grudnia 2008 r., sygn. akt: Ts 175/07,  op. cit.,  postanowienie TK z dnia 23 maja

2011 r., sygn. akt: Ts 115/11, op. cit.
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zagrażających środowisku”, jasne zatem było, jakie zachowania były zabronione. W sprawach, o

których mowa, argumentowano nadto na specyfikę treści, jak pozostała poza zakresem znamion

ustawowych typu  czynu  zabronionego. Uznano,  że ze względu na  ogromną  liczbę substancji  i

odpadów powstających i przetwarzanych współcześnie,  a  także specyfikę ich oddziaływania na

organizm  ludzki  oraz  środowisko,  a  nadto  potrzebę  szczegółowego  i  zindywidualizowanego

określenia charakteru środków i odpadów oraz sposobu ich oddziaływania, dopuszczalnych stężeń

występowania  związków,  w  tym  organicznych  i  chemicznych,  konieczne  jest  szczegółowe

uregulowanie tych kwestii poza kodeksem karnym.

20  Nie  narusza  natomiast  konstytucyjnego  standardu  w  zakresie  zasady  ustawowej

wyłączności  kodyfikacja reguł postępowania z dobrem prawnym przy przestępstwach skutkowych

w aktach podustawowych.  Zagadnienie  kodyfikacji  reguł postępowania  z  dobrem prawnym w

aktach podustawowych, nie stanowiło dotychczas  przedmiotem wyczerpującej analizy Trybunału

Konstytucyjnego z punktu widzenia zasady wyłączności. Do pewnych wniosków prowadzi jednak

w tym zakresie stanowisko Trybunału wyrażone w postanowieniu w sprawie Ts 5/02275. Skarżący,

który został  uznany winnym  tego,  iż  pełniąc  funkcję  inspektora  nadzoru  nie  dopełnił  swoich

obowiązków zezwalając na wykonywanie wykopu ziemnego niezgodnie z projektem, czym naraził

pracujące  tam  osoby  na  bezpośrednie  niebezpieczeństwo  utraty  życia,  a  także  nieumyślnie

spowodował śmierć jednego z robotników, tj. o przestępstwo z art. 155 k.k., w związku z art. 220 §

1 k.k., w związku z art. 90 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w związku z art. 11 § 2 k.k.

zarzucił,  że  zaliczenie  go  do  kręgu  podmiotu  przestępstwa  z  art.  220  §  1  k.k..  (a  więc

zakwalifikowanie go jako osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy) nastąpiło  w

oparciu o przepisy aktu o niższej randze niż ustawa. Podstawę – zdaniem skarżącego – stanowił

przepis rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 28 marca

1972 r. 

Odmawiając nadania dalszego biegu skardze, Trybunał podkreślił, że wszystkie przypisane

skarżącemu uchybienia miały swą podstawę w ustawie, tj, w Prawie budowlanym. Odwołanie się

przez sąd do przepisów wskazanego wyżej rozporządzenia nastąpiło jedynie pomocniczo oraz nie

rozszerzało, ani w żaden inny sposób nie modyfikowało zakresu obowiązków skarżącego, które

wynikały z ustawy Prawo budowlane.

Podobne  uwagi  odnieść  można  -  jak  się  wydaje  -  do  problemu  wyznaczenia  zakresu

podmiotowego  odpowiedzialności  za  przestępstwo  z  art.  220  par.  1  k.k.  w  oparciu  o  akt

podustawowy,  choć  przyznać  trzeba,  że  brak  jest  w  tym względzie  jak  dotąd  merytorycznej

275  Postanowienie TK z dnia  15 kwietnia 2002 r., sygn. akt: Ts 5/02, op. cit.
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wypowiedzi Trybunału. 

21  Wyraźnie  w  orzecznictwie  Trybunału  formułuje  się  postulat  oddzielenia  problemu

niedostatecznej  określoności  przepisu  prawa  karnego  od  nazbyt  szerokiego  zakreślenia  granic

karalności276. Jeśli – zdaniem Trybunału – norma prawa karnego zakłada penalizację wszystkich

postaci umyślnych zamachów na określono dobro prawne, to nie jest to problem klarowności tego

przepisu, lecz raczej problem proporcjonalności. Zasada nullum crimen sine lege jest właściwym

wzorcem kontroli w tych sytuacjach, gdy w ogóle nie jest  wiadomo, co jest  zakazane bądź gdy

zakres  karalności  jest  do  tego  stopnia  niejasny,  że  adresat  nie  jest  w  stanie  rozpozna  ryzyka

karalności.  Skoro  z  przepisu  wynika,  że  zabronione  są  wszelkie  sposoby  ingerencji  w  dobro

prawne,  to  na plan pierwszy wysuwa się  problem zakresu i intensywności penalizacji,  nie  zaś

określoności normy prawa karnego. Ten pogląd należy w pełni zaakceptować, jako że prawidłowo

identyfikuje istotę problemu konstytucyjnego w obu wymienionych typach sytuacji. Dodać jedynie

można, że nie zawsze będą one rozłączne. Możliwe są bowiem przypadki,  w których właśnie z

powodu szerokości zakresu kryminalizacji,  istnieć będą poważne wątpliwości co do możliwości

precyzyjnego wskazania klas zachowań zabronionych. 

4  W n i o s k i

Poczynione  w  ramach  tego  rozdziału  uwagi  pozwalają  na  wskazanie  następujących

ogólnych  elementów  wyznaczających  poziom  konstytucyjnego  standardu,  w  zakresie  zasady

dostatecznej  określoności oraz ustawowej wyłączności przepisów prawa karnego materialnego. 

1 Stanowisko  Trybunału  Konstytucyjnego,  wyznaczające  poziom  konstytucyjnych

wymagań  w  zakresie  zasady  określoności  i  ustawowej  wyłączności  istotne  ewoluowało.

Charakterystyczne dla pierwszego etapu formowania obu zasad było przyjęcie, że w sferze prawa

represyjnego zasada wyłączności ustawy w opisie elementów czynu zabronionego miała charakter

„bezwzględny”. Naruszeniem zasady wyłączności był każdy przypadek, w którym do rekonstrukcji

normy  prawa  karnego,  w  tym  zwłaszcza  do  rekonstrukcji  „czynu”  i  „kary”,  niezbędne  było

włączenie elementów dekodowanych spoza ustawy. Właściwy tej fazie rozwoju orzecznictwa był

nacisk na zasadę ustawowej wyłączności, co było zbieżne z ówczesnymi poglądami Trybunału na

276 Taki pogląd został wyrażony w cytowanej już wyżej sprawie K 15/13, wyrok TK z dnia 17 lutego 2015 r., sygn. K
15/13, op. cit. Przedmiotem kontroli był w tej sprawie przepis art. 115 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, zgodnie z którym, karze w tym przepisie określonej podlegał ten, kto  w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne
określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust.  1, art. 191, art. 86, art. 94 ust. 4 lub art. 97, albo nie wykonuje
obowiązków określonych w art. 193 ust. 2, art. 20 ust. 1-4, art. 40 ust. 1 lub ust. 2. 
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ograniczony zakres własnej kompetencji do kontroli działalności ustawodawcy W kolejnym etapie

ewolucji stanowiska polskiego sądu konstytucyjnego, punkt ciężkości analiz w zakresie naruszenia

zasad i określoności i ustawowej wyłączności przesunął się z badania „czy regulacja prawnokarna

w jakimś zakresie odstępuje od zasady wyłączności ustawy” na rzecz ustalenia: „w jakim zakresie

od zasady odstępuje i czy odstępstwo to może być akceptowane”. 

W przeważającym obecnie  ujęciu,   wyraźnie  rysującą się  tendencją  jest  oparcie modelu

kontroli na schemacie argumentacji nawiązującym do zasady proporcjonalności. Punktem wyjścia

jest twierdzenie, że każda postać naruszenia zasady określoności bądź ustawowej wyłączności w

sferze prawa karnego (represyjnego) jest ingerencją w konstytucyjnie chronione na gruncie art. 42

ust. 1 Konstytucji prawo podmiotowe, zaś analiza zmierza do zbadania, czy ingerencja ta nie jest

nazbyt uciążliwa. 

2 Wyróżnić  można  co  najmniej  trzy  odrębne  perspektywy  spojrzenia  na  wspomniane

zasady.  Każdy  z  tych  horyzontów  spojrzenia  inkorporuje  nieco  inne  wartości  konstytucyjne.

Poszczególne  dyrektywy  szczegółowe  wynikające  z  wyróżnionych  ujęć  mogą  być  sobie

przeciwstawne w tym sensie, że mogą przemawiać zarówno  za dopuszczalnością posługiwania się

przez ustawodawcę znamionami ocennymi, niedookreślonymi czy blankietowymi, jak i przeciwko

tej praktyce. Konstytucyjny standard w zakresie obu omawianych w tym miejscu zasad jest funkcją

wszystkich  elementów  szczegółowych  wynikających  z  poszczególnych  konstytucyjnych

kontekstów ich obowiązywania.

Pierwszą perspektywę tworzy aspekt techniczno–legislacyjny, w którym zasada ustawowej

określoności  i  ustawowej  wyłączności  widziane  są  jako  techniczna  strona  korzystania  przez

ustawodawcę z przyznanej mu kompetencji prawodawczej. Punktem odniesienia dokonywanej na

tej płaszczyźnie oceny są wywodzone z art. 2 Konstytucji RP zasady:  prawidłowej (przyzwoitej)

legislacji,  zaufania  obywatela  do  państwa  i  stanowionego  przez  nie  prawa,  pewności  i

bezpieczeństwa prawnego.

  Istotną rolę odgrywa również ten aspekt, który można określić mianem  „gwarancyjnego”.

Omawiane  zasady  przybierają  tu  postać  prawa  podmiotowego,  którego  treścią  jest  żądanie

jednostki  adresowane  do  organów  władzy  państwowej,  którym  przyznano  kompetencje

prawodawcze o korzystanie z nich w określony sposób.  Istotę tego sposobu spojrzenia na zasady

określoności i ustawowej wyłączności jest weryfikacja, czy adresatowi normy prawnej stworzono

warunki rozpoznawalności ryzyka karalności za określone zachowanie. 

   W treść  inkorporowanych przez art. 42 ust. 1 Konstytucji RP zasad ustawowej wyłączności

i dostatecznej określoności wpisany jest jeszcze aspekt ustrojowy. Istotą omawianego tu ujęcia jest
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założenie, zgodnie z którym wprowadzenie prawnokarnego zakazu określonej kategorii zachowań

może być dokonywane tylko przez korzystającego z demokratycznej legitymacji ustawodawcę i

tylko w formie specyficznego aktu prawodawczego, jakim jest ustawa, z wszystkimi związanymi z

tym  na  gruncie  obowiązującego  porządku  konstytucyjnego  wymogami  proceduralnymi  i

formalnymi

3 Poziom wynikającego  z  art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP standardu  w  zakresie  zasady

ustawowej określoności i dostatecznej określoności nie jest jednolity.  Ulega on rozwarstwieniu, a

podstawą  dyferencjacji  poziomu  wymagań  są  różnorodne  kryteria.  Należą  do  nich  przede

wszystkim:  (1)   specyfika  sfery stosunków społecznych,  w ramach których  funkcjonuje  dobro

prawne  chronione  na  gruncie  danego  typu  czynu  zabronionego  (np.  prawo  karne  skarbowe,

przestępstwa przeciwko środowisku), (2)  charakterystyka podmiotów, do których adresowana jest

oceniana  regulacja,  (3)  lokalizacja  systemowa przepisu  prawa karnego,  w  tym zwłaszcza  jego

przynależność do pozakodeksowego prawa karnego, (4) modyfikujący zakres karalności charakter

przepisu  (uprzywilejowujący,  kwalifikujący),  (5)  sformułowanie  w  przepisie  warunków

bezkarności  bądź  braku  bezprawności  danego  zachowania  (kontratyp,  okoliczność  wyłączająca

zawinienie), (6) surowość sankcji przewidzianej w typie czynu zabronionego. 

5 Dwie wynikające z zasady nullum crimen/nulla poena sine lege dyrektywy szczegółowe,

to jest zasada dostatecznej określoności oraz ustawowej wyłączności zawierają odmienne znaczenie

normatywne. Z tego też względu istotne jest,  aby - nie  tracąc  z  pola widzenia podobieństw –

konsekwentnie  przestrzegać  wspomnianego  rozróżnienia.  Konstytucyjny standard  powinien być

przez Trybunał dekodowany odrębnie dla każdej z tych dyrektyw, z uwzględnieniem właściwych

im kontekstów konstytucyjnych. Zasada ustawowej wyłączności akcentuje brak zupełności opisu

czynu karalnego w akcie prawnym rangi ustawy. Punktem centralnym jest tu zatem nie tyle jasność

treściowa samej normy – jej klarowność i czytelność z punktu widzenia adresata normy prawnej –

co  problem  ustrojowy,  związany  z  dopuszczalnością  delegacji  na  inne  niż  odpowiednio

legitymowany ustawodawca grupy organów państwowych (sądy, organy władzy wykonawczej). 

Synonimiczne traktowanie obu kategorii prowadzi do obniżenia poziomu konstytucyjnego

standardu. Nieprzydatna  i  nieprzekonująca  dla  wykazania  zgodności  przepisu  z  art.  42  ust.  1

Konstytucji jest argumentacja oparta na dyrektywie dostatecznej określoności, w sytuacji przepis,

do którego odsyła regulacja ustawowa nie budzi wątpliwości językowych, a istotą wątpliwości jest

uczynienie aktu wykonawczego podstawą dekodowania normy  prawa karnego. 
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6  Naruszenie  zasady wyłączności  ustawy w sferze  prawa  karnego  jedynie  w  pewnych

kwalifikowanych  sytuacjach  może  być  traktowane  jako  jedna  z  postaci  naruszenia  zasady

określoności.  Wynikający  z  orzecznictwa  w  tym  zakresie  standard  zakłada,  że  elementami

wskazującymi na „kwalifikowany” charakter naruszenia są: liczba aktów prawnych  czy przepisów,

do  których odsyła  blankietowy przepis  prawa  karnego,  klarowność i  czytelność przepisów,  do

którego  odsyła  zawarty w ustawie przepis  prawa karnego,  wzajemny stosunek tych przepisów,

zwłaszcza zaś krzyżowanie się zakresów ich zastosowania oraz konieczność stosowania złożonych

zabiegów  interpretacyjnych  i  reguł  kolizyjnych  dla  jednoznacznego  ustalenia  zakresu  ich

normowania.

7 Równie istotne jest  jednak  dostrzeżenie niejednorodności problemów występujących w

ramach  samej  zasady  dostatecznej  określoności.  Prawidłowa  identyfikacja  źródeł  potencjalnej

niezgodności  przepisu z zasadą dostatecznej określoności jest  warunkiem poprawności kontroli

konstytucyjnej. W zależności bowiem od tego, czy kwestionowany przepis posługuje się klauzulą

generalną,  zwrotem  niedookreślonym,  czy  tzw.  zwrotem  wymagającym  wypełnienia

wartościującego, odmiennie  kształtować  się  będą kryteria  oceny jego  zgodności z  art.  42 ust.1

Konstytucji RP.

8 Orzecznictwo  Trybunału  nie  daje podstaw do  sformułowania  zakazu posługiwania  się

przez ustawodawcę w opisie znamion czynu zabronionego analogią wewnętrzną.

9  Sama konieczność dokonywania wykładni nie przesądza o niezgodności przepisu prawa

karnego z zasadą dostatecznej określoności. Z punktu widzenia art. 42 ust. 1 Konstytucji RP zarzut

niedostatecznej określoności jest zasadny dopiero wówczas, gdy usankcjonowane praktyką sądową

reguły interpretacyjne  nie  mogą,  z  uwagi  na  niejasność  i  nieprecyzyjność użytych w przepisie

pojęć, doprowadzić do jednoznacznej wykładni treści normy prawnej.

10 W  orzecznictwie  Trybunału  przyjmuje  się  dwuetapowy  mechanizm  kontroli

konstytucyjności przepisu blankietowego. Ocena takiego przepisu w pierwszej kolejności dotyczy

ustalenia,  czy samo już zastosowanie tej techniki legislacyjnej jest  uzasadnione w świetle  zasad

konstytucyjnych.  Dopiero  w  dalszej  kolejności  przedmiotem  oceny  jest  cała  treść  normy

rekonstruowanej z przepisu  odsyłającego oraz przepisu do którego przepis odsyła.

Trybunał  nie  wyklucza   posługiwania  się  w  prawie  karnym  przepisem  blankietowym.

Dotyczy  to  również  –  pod  pewnymi  kwalifikowanymi  warunkami  -  przepisu  o  charakterze
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blankietu zupełnego. 

W świetle orzecznictwa Trybunału uprawnione jest stwierdzenie, zgodnie z którym nie jest

wykluczone  zaakceptowanie  zgodności  z  Konstytucją  ustawowego  przepisu  blankietowego,

którego doprecyzowanie następuje w akcie nie mającym charakteru normatywnego.

 11 Granicę  zgodnego  z  Konstytucją  posłużenia  się  odesłaniem  do  przepisów  rangi

podustawowej  Trybunał  wyznacza  przy  wykorzystaniu  formuły  „doprecyzowania”.  Przepis

blankietowy spełnia  standard  konstytucyjny,  gdy „rdzeń  zakazu”,  bądź  „zasadnicze  znamiona”

karalności  zawarte  są  w  ustawie,  zaś  regulacji  podustawowej  pozostawia  się  jedynie

„doprecyzowanie” tak ukształtowanego zakazu. 

Istotnym elementem kontroli dopuszczalności doprecyzowania przepisu prawa karnego w

akcie rangi podustawowej jest rodzaj, status ustrojowy oraz kompetencje organu stosującego dany

przepis oraz status ustrojowy i zakres kompetencji organu upoważnionego do wydania przepisów

mających  wypełnić  blankiet.  Ważna  jest  również  weryfikacja,  czy  sama  regulacja  ustawowa

stwarza adresatom norm prawnych możliwość rozpoznania faktu karalności określonej kategorii

zachowań. Wpływ na ocenę dochowania wymogów wynikających z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP

mają  również  względy  funkcjonalne,  takie  jak:  konieczność  dopasowania  norm określających

poszczególne  zakazy i  nakazy  do  zmieniających  się  stosunków,  unikanie  częstych nowelizacji

ustawy przy zmieniających się wartościach, wskaźnikach czy cenach. 

O dopuszczalności (jej zakresie) posłużenia się  blankietowym przepisem prawa karnego,

decyduje  również  surowość  sankcji  grożącej  za  zachowanie,  którego  znamiona  opisano  przy

wykorzystaniu techniki blankietu zupełnego

12 Bez  jasnej  odpowiedzi  orzecznictwo  Trybunału  Konstytucyjnego  pozostawia  szereg

zagadnień zupełnie podstawowych kwestii związanych z wynikającym z Konstytucji standardem w

zakresie zasady nullum crimen i nulla poena sine lege. 

Orzecznictwo  nie  precyzuje,  w jaki sposób ustalać i  do  jakiego  wzorca odnosić  należy

wymagany  na gruncie art. 42 ust. 1 Konstytucji RP  stopień  komunikatywności i jasności przepisu

prawa karnego. Nie rysuje się klarownie punkt odniesienia, wedle którego należałoby dokonywać

oceny  kwestionowanego  przepisu  z  punktu  widzenia  omawianego  w   tym  miejscu  wzorca

konstytucyjnego. Jak się wydaje, z orzecznictwa Trybunału wynika, że przyjmuje on jako podstawę

nie  tylko  tekst  aktu prawnego,  lecz  również  przyjmowaną  w orzecznictwie  jego  interpretację.

Trybunał  nie  wskazuje  jednak  jednoznacznie,  czy  standard  jasności  przepisu  prawa  karnego

odnosić  można  nie  tylko  do  przeciętnego  adresata  normy,  lecz  również  do  adresata znającego
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orzecznictwo  sądowe,  korzystającego  z  fachowej  pomocy prawnej.  Zajęte  w  tym przedmiocie

stanowisko ma z kolei swoje konsekwencje w rozstrzygnięciach problemu błędu co do prawa, czy

zakazu wstecznego działania norm prawa karnego. Skoro bowiem przyjmuje się, że można i należy

wymagać  od  adresata  normy  prawa  karnego  znajomości  przyjmowanego  w  orzecznictwie

rozumienia  danego  przepisu,  ochronie  poddać  należy  zaufanie  jednostki  do  przyjmowanej

interpretacji. Zakaz wstecznej skuteczności przepisu prawa karnego odnosić by zatem należało nie

tylko do tekstu ustawy, lecz również do jej wykładni.

Wzajemnie  sprzeczne wypowiedzi formułuje  się  w  orzecznictwie  Trybunału  w  zakresie

wymaganego na gruncie ar. 42 ust. 1 Konstytucji stopnia konkretyzacji ryzyka karalności,  jakie

musi wynikać ze zgodnego ze standardem przepisu prawa karnego. Niektóre z prezentowanych

stanowisk  wprost  nawiązują  do  „ryzyka  karalności”,  nakazując  adresatom  norm  prawnych

powstrzymywać  się  od działań  obciążonych takim ryzykiem.  Wedle  poglądów alternatywnych,

również reprezentowanych w wypowiedziach Trybunału,  jednostka może podejmować wszystkie

zachowania,  które  nie  są  wyraźnie  zakazane.  Adresat  normy  –  wedle  przytaczanego  tu

zapatrywania - tak długo pozostaje pod ochroną wynikającą z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, jak

długo zarówno dla niego, jak i dla organów stosujących prawo, nie budzi wątpliwości, że określone

zachowanie wypełnia znamiona czynu zabronionego. 

141



Rozdział III

Zakaz kumulacji odpowiedzialności represyjnej za to samo

zachowanie tej samej osoby.

1 Uwagi ogólne 

1 Omawiane w ramach niniejszej części rozważań zagadnienia  dotyczą tych wszystkich

kwestii, które tradycyjnie mieszczą się w wyrażanej łacińską paremią formule  ne bis in idem.  Z

kilku  jednak względów w tytule  tego rozdziału  w sposób zamierzony nie  odwołano  się  do tej

kategorii.  Wykazuje ona bowiem wyraźne konotacje prawnoprocesowe i  akcentuje tym samym

jeden tylko aspekt znacznie szerszego zagadnienia277. Omawiana zasada, w tym właśnie wąskim,

procesowym ujęciu, stanowi bowiem konsekwencję bardziej pierwotnych aksjologicznych założeń

co do dopuszczalności ponownego prawnego wartościowania tego samego wycinka rzeczywistości

oraz  ponownego  wyciągania  konsekwencji  wobec  podmiotu  odpowiedzialności  za  to  samo

zachowanie. U podstaw wspomnianych założeń leży przekonanie, że sprzeczne z akceptowanym na

gruncie  konstytucyjnym  porządkiem  wartości  jest  kilkukrotne  zadawanie  dolegliwości  temu

samemu adresatowi normy prawnej za to samo sprzeczne z prawem zachowanie. Wynikający z tak

określonych podstaw aksjologicznych zakaz „ponownego karania” może być różnie rozumiany i

aktualizować się na różnych płaszczyznach prawnego wartościowania ludzkich zachowań. Może

bowiem – o czym będzie jeszcze mowa – mocniej akcentować aspekt materialo–prawny, zakazując

przypisywania jednemu adresatowi za jedno i to samo zachowanie kilku czynów zabronionych na

gruncie  poszczególnych  reżimów  odpowiedzialności.  Może  oddziaływać  w  warstwie

proceduralnej,  ograniczając  bądź  wyłączając  dopuszczalność  kilkukrotnego  procedowania  w

przedmiocie  odpowiedzialności  wspomnianego  adresata  normy  merytorycznej.  Może  wreszcie

ograniczać  się  do  sfery  zewnętrznej  wobec  zjawisk  normatywnych  i  dotyczyć  jedynie

niedopuszczalności egzekwowania wobec podmiotu odpowiedzialności orzeczonych w stosunku do

niego negatywnych konsekwencji (sankcji, kar). Przedmiotem niniejszego rozdziału będzie zasada

ne bis in idem w swej najszerszej formule, Jednym z główny celów prowadzonych rozważań będzie

ustalenie,  w  jaki  sposób  zasadę  ne  bis  in  idem  rozumie  w  swoim  orzecznictwie  Trybunał

Konstytucyjny  i  którą  spośród  wspomnianych  wyżej  możliwych  jej  formuł  traktuje  jako

277 Pomijając fakt,  że zagadnienia prawno-procesowe jedynie w bardzo ograniczonym zakresie stanowią przedmiot
zainteresowania niniejszej pracy.
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konstytucyjnie uzasadnioną. 

Przy  formułowaniu  uwag  terminologicznych  na  potrzeby  niniejszego  rozdziału  trzeba

jeszcze  zwrócić  uwagę,  że  stosowana  w orzecznictwie  i  nauce  prawa  nomenklatura  dotycząca

zasady ne bis in idem ma tę charakterystyczną dla szeregu zasad prawa karnego mających status

konstytucyjny cechę, która wyraża się  w pewnej idiomatyczności używanej nazwy.  Z uwagi na

ugruntowaną  pozycję  w  grupie  klasycznych  i  niekwestionowanych  zasad  prawa  karnego,

długoletnią  tradycję  interpretacyjną,  osadzoną  zresztą  w  bardzo  zróżnicowanych  kontekstach

normatywnych,  wyraża  ona  cały  konglomerat  zasad  i  dyrektyw  szczegółowych,  których  treść

wykracza poza lapidarną formułę, w której jest ujmowana. 

W ramach poniższych rozważań wymiennie stosowane będzie określenia „z a s a d a  ne bis

in idem” oraz „r e g u ł a  ne bis in idem”.  Słowa te używane będą wymiennie, synonimicznie.

Tradycyjnie  mówi się  o  „zasadzie  ne bis in  idem,  choć należy sądzić,  że nie  jest  to  wyrazem

przekonania  autorów posługujących się  tym określeniem o normatywnej istocie  tej  dyrektywy.

Również w ramach niniejszej pracy nie ma miejsca na szczegółową analizę formuły ne bis in idem

w kontekście konstytucyjnym, w tym w szczególności na kategoryczne i jednoznaczne ustalenie,

czy  przybiera  ona  postać  „zasady  konstytucyjnej”  czy  raczej  „reguły”.  Analiza  orzecznictwa

przekonuje  moim  zdaniem,  że  wbrew  pewnym  intuicjom  nabiera  ona  raczej  kształtu  zasady

konstytucyjnej. Jej normatywny kształt i  istota ustalany jest w drodze rozumowań o charakterze

kolizyjnym z innymi zasadami i wartościami konstytucyjnymi, a jej obowiązywanie w porządku

konstytucyjnym opiera  się  bardziej  na  zasadzie  „mniej  lub  bardziej”  niż  „wszystko  albo  nic”.

Znajduje  to  pośrednio  wyraz  w  wątpliwościach  Trybunału  co  do  możliwości  bezpośredniego

stosowania  przez organy stosujące  prawo Konstytucji  RP w zakresie  zakazu  ne bis in  idem278.

Niezależnie  od tego, tylko po uprzednim wyraźnym zastrzeżeniu nazwy „zasada  ne bis in idem

oraz reguła ne bis in idem” nie będą stosowane jako synonimy.

2 Wspomniano już wyżej, że jednym ze sposobów prowadzenia refleksji nad zasadą ne bis

in idem jest ten sprowadzający się do prób precyzyjnego wskazania  płaszczyzn odpowiedzialności

prawnej  (płaszczyzna  przypisania  odpowiedzialności,  płaszczyzna  procesowych  aspektów

pociągnięcia  do  odpowiedzialności,  płaszczyzna  pozanormatywna-  związana  z  aplikacją

orzeczonych sankcji),  na których dochodzi do jej aktualizacji.  Widoczne są jednak w literaturze

przedmiotu inne  jeszcze  perspektywy jej  analizy.  We  wszystkich z  nich  zasad  ne  bis  in  idem

funkcjonuje  w  nieco  innym  kontekście.  Nieco  inne  problemy  związane  z  jej  rozumieniem i

278 Por.  wyrok  TK z  dnia  18  listopada  2010  r.,  sygn.:  P 29/09,  OTK ZU 9/A/2010,  poz.  104  oraz  stanowisko
Prokuratora Generalnego w tej sprawie, a także dalej w toku niniejszych rozważań.
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aplikacją wysuwane są w poszczególnych tych aspektach na plan pierwszy. Każda wreszcie z tych

płaszczyzn w nieco inny sposób rysuje normatywną istotę omawianego w tym miejscu zakazu. Z

tych  wszystkich  względów,  również  rekonstrukcja  konstytucyjnego  standardu  w  zakresie

obowiązywania zasady ne bis in idem, powinna konteksty te uwzględniać.

 

Zakaz  kumulacji  odpowiedzialności  za  tożsamego  zachowanie  poddaje  się  przede

wszystkim analizie z pozycji czysto normatywnych. Punktem  centralnym w ramach tej refleksji

czyni się ustalenie, co w istocie konkuruje do oceny tego samego wycinka rzeczywistości. Autorzy

podejmujący tę problematykę  prowadzą rozważania  w oparciu  o koncepcję  norm sprzężonych,

uwzględniając  charakterystykę konstrukcji systemu prawnego, w tym w szczególności zjawiska

rozczłonkowania  tekstu  prawnego.  Zmierzają  do  precyzyjnego  wskazania  tych  elementów  tak

rozumianych norm, które pozostają w konkurencji co do oceny idem factum. Analiza ta nie kończy

się na identyfikacji zbiegających się elementów norm, lecz w dalszych swych etapach zmierza do

kategoryzacji  możliwych  kolizji  oraz  następnie  do  oceny  możliwych  reguł   lub  zasad  ich

rozstrzygania. Prowadzona jest zarówno z materialnoprawnej279, jak i procesowej perspektywy280.

Dotyczyć może różnych postaci zbiegających się reżimów odpowiedzialności. 

3 O ile  osią wspomnianego wyżej dyskursu na temat zasady ne bis in idem jest struktura

normatywna  przepisów  sankcjonujących  oraz  dynamiczne  ujęcie  systemu  prawa,  to  punktem

odniesienia dla kolejnej zauważalnej w doktrynie grupy problemów jest podział systemu prawa na

poszczególne części. W ramach tej grupy zagadnień zasada ne bis in idem analizowana jest właśnie

w kontekście zbiegu norm należących do poszczególnych części statycznie rozumianego systemu

prawa.  W  literaturze  przedmiotu  zwraca  się  głównie  uwagę  na  problematykę  zbiegu  norm

występujących  w  obrębie  jednej  gałęzi  prawa  (zbieg  wewnętrzny)281,  zagadnienie   zbiegu

zewnętrznego – a więc dotyczącego sposobów rozstrzygania konkurencji przepisów należących do

różnych  działów  statycznie  rozumianego  systemu  -  nie  było  dotąd  przedmiotem  odrębnego,

pogłębionego  i  monograficznego  opracowania.   Nie  budzi  przy  tym  wątpliwości,  że  inne

argumenty i racje podnoszone być muszą w sporze o kształt zasady ne bis in idem wewnątrz prawa

279 Por. zwłaszcza: P. Kardas, Zbieg przepisów ustawy …, op. cit , Ł. Pohl, Zbieg przepisów ustawy i zbieg przestępstw
– próba uporządkowania pojęć. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXVIII, zeszyt 1 – 2005, A.
Spotowski,  Pomijalny (pozorny) zbieg przepisów ustawy i przestępstw, Warszawa 1976, W. Wolter,  Kumulatywny
zbieg przepisów ustawy, Warszawa 1960,  tenże,  Reguły  wyłączania wielości  ocen w prawie karnym,  Warszawa
1961, tenże, Zbieg przepisów ustawy, PiP 1973, z. 10., W. Wróbel, Z problematyki tak zwanego pozornego zbiegu
przepisów ustawy w prawie karnym  (w:) J. Majewski (red.),  Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim
prawie karnym, Toruń 2006.

280 Por. zwłaszcza: M. Rogalski, Przesłanka powagi rzeczy osądzonej w procesie karnym, Kraków 2005., A. Sakowicz,
Zasada ne bis in idem w prawie karnym w ujęciu paneuropejskim, Białystok 2011.

281 Por. zwłaszcza P. Kardas, Zbieg przepisów ustawy …, op. cit. 
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karnego  powszechnego,  inne  na  styku  norm tej  gałęzi  prawa  z  prawem karnym skarbowym,

systemem  wykroczeń.  Odmienne  problemy  rodzi  również  stosowanie  zasady  w  przypadkach

zbiegu wszystkich wskazanych wyżej części szeroko rozumianego prawa karnego  z niektórymi

typami  sankcji  administracyjnych,  czy  innymi  postaciami  odpowiedzialności  represyjnej282.

Różnice  dotyczą  zarówno  zagadnień  szczegółowych,  takich  jak:  sposób  rozumienia  idem,

klasyfikacji reguł rozstrzygania  przypadków kolizji,  jak i kwestii fundamentalnych,  jak choćby

racjonalizacji obowiązywania bądź rezygnacji z zasady  ne bis in idem  na styku poszczególnych

reżimów odpowiedzialności. 

Cechą charakterystyczną tej ogólnosystemowej perspektywy spojrzenia na zasadę ne bis in

idem jest  to,  że  przestaje  ona  w  tej  optyce  być  prostym  mechanizmem  gwarantującym

przestrzeganie,  intuicyjnego  w  gruncie  rzeczy,  założenia  o  niesprawiedliwości  kilkukrotnego

karania za to samo. Nabiera za to kształtu zasady konstytucyjnej,  której ostateczny normatywny

kształt jest wynikiem kolizji z innymi wartościami o statusie konstytucyjnym.

4 Dalej  jeszcze  idącą  specyfiką  odznacza  się  refleksja  nad  zasadą  ne  bis  in  idem  w

kontekście prawa międzynarodowego283. Nie wdając się w tym miejscu w szczegółowe analizy tego

wysoce  specyficznego  wątku  zwrócić  trzeba  uwagę,  że  charakterystyczny jest  dla  niego  –  nie

występujący w innych ujęciach - problem zrelatywizowania zasady ne bis in idem do suwerenności

państwowej.  Istotnym elementem jest  tu  problem akceptacji  rozstrzygnięć  wydawanych  przez

pochodzące z obcej jurysdykcji organy stosujące prawo. Jeszcze wyraźniej w tym ujęciu rysuje się

zatem zależność zakazu podwójnego karania od czynników pozanormatywnych.

Wspominano  już wyżej,  że odmienną  perspektywę  spojrzenia na  zasadę  ne bis in  idem

tworzy analiza prowadzona na gruncie przepisów i norm o charakterze merytorycznym oraz tych

282  A. Błachnio-Parzych, Pozorny zbieg znamion przestępstwa i wykroczenia a zasada ne bis in idem w orzecznictwie
Sadu Najwyższego, Palestra, zeszyt 9-10/2008, s. 62 i n., A. Gubiński, W kwestii rozgraniczenia niektórych kategorii
wykroczeń i przestępstw, PiP 1972, nr 2, M. Bojarski, W. Radecki, Oceny prawne obszarów stycznych wykroczeń i
przestępstw, Wrocław 1989, H. Popławski, Zasada ne bis in idem we wzajemnym stosunku prawa karnego, karno-
administracyjnego i dyscyplinarnego, NP 1964, nr 5, M. Rogalski,  Powaga rzeczy osądzonej w procesie karnym a
odpowiedzialność za wykroczenia oraz przestępstwa i wykroczenia skarbowe (w:) Europejski standardy ochrony
praw człowieka  a  ustawodawstwo  polskie,  pod  red.  E.  Dyni,  Cz.  Kłaka,  Rzeszów  2005, W.  Wróbel,  Zakaz
podwójnej karalności i zasada ne bis in idem w obszarze przestępstw, wykroczeń oraz deliktów administracyjnych –
wybrane zagadnienia (w:) Zagadnienia prawa dowodowego, red. J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki. Warszawa
2011. 

283 Z. Brodzisz,  Ne bis in idem jako podstawa umorzenia postępowania przygotowawczego w ustawodawstwie polskim
i  niemieckim,  Prok.  i  Pr.,  2011r.,  zeszyt  3,  A.  Górski,  A.  Sakowicz,  Bariery  prawne integracji  europejskiej  w
sprawach karnych, Warszawa 2005, B. Nita, Zasada ne bis in idem w międzynarodowym obrocie karnym, PiP 2005,
nr 3, tejże, Artykuł 54 konwencji wykonawczej z Schengen w wyrokach ETS z dnia 28 września 2006 r. w sprawach:
C–467/04 postępowanie  karne przeciwko Giuseppe Francesco Gasparini i  In. oraz C–150/05 Jean Van Straten
przeciwko Niderlandom i Republice Włoskiej, Europejski Przegląd Sądowy 2007, nr 9, A. Sakowicz, Zasada ne bis
in idem w prawie karnym, … op. cit.
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proceduralnych. Wskazano, że każda z tych płaszczyzn akcentuje nieco odmienne spojrzenie na tę

problematykę. W tym miejscu wskazać zatem wystarczy, że w ramach niniejszej pracy przyjmuje

się założenie o materialnoprawnych korzeniach zasady oraz że będzie ona rozważana w możliwie

najszerszym z  przyjmowanych  znaczeń.  Obejmie  ono  również  ten  aspekt  szczegółowy,  który

odnosi się  do zakazu ponownego procedowania w przedmiocie odpowiedzialności tego samego

podmiotu  za  to  samo  zachowanie.  Również  i  to  zagadnienie  pomimo  oczywistych  nawiązań

proceduralnych, wykazuje pewne materialnoprawne konotacje. Przy takim bowiem ujęciu zasady,

które  zakłada,  że  jej  istotą  jest  zakaz  multiplikacji  dolegliwości  zadawanych  podmiotowi  w

związku z tym samym zachowaniem, również prowadzenie ponownego postępowania przeciwko

tej samej osobie może być uznawane za naruszenie zakazu. 

 

5 Osobną dającą się spostrzec grupą problemów dotyczących zasady  ne bis in idem  jest

próba uzgodnienia różnych kontekstów normatywnych, w jakich zasada ta funkcjonuje na gruncie

wewnętrznego  porządku  prawnego  oraz  uregulowań  prawa  międzynarodowego.  Nie  chodzi  tu

jednak o omówiony już wyżej międzynarodowy, czy międzypaństwowy aspekt zasady  ne bis in

idem, lecz o wypowiedzi międzynarodowych organów systemu ochrony praw człowieka na temat

tej reguły obowiązującej w krajowych – wewnętrznych porządkach prawnych284.

Zakaz  ponownego  karania  nie  został  wprost  sformułowana  w  przepisach  Konstytucji,

jednakże zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego jako fundamentalna zasada prawa

karnego jest elementem zasady państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP)285. Brak jest przy tym –

co do razu należy zastrzec  -  w orzecznictwie  Trybunału jasności co do normatywnych źródeł

omawianej zasady. Prócz zasady państwa prawnego, w orzecznictwie wskazuje się nadto na jeden z

aspektów podmiotowego prawa do sądu (art.  45 ust. 1 Konstytucji RP)286,  tudzież na prawo do

obrony (art. 42 ust. 2 Konstytucji RP)287.

Fakt, że podstawą rekonstrukcji omawianej reguły na płaszczyźnie konstytucyjnej jest tak

ogólna i pojemna formuła jak zasada państwa prawnego, nie pozostaje bez wpływu na sposób jej

rozumienia w orzecznictwie Trybunału. Nie budzi wątpliwości, że niewyrażenie omawianej zasady

284 M. Jackowski, Zasada ne bis in idem w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka PiP 2012, zeszyt 9,
P.  Kardas,  Konstrukcja  idealnego  zbiegu  przestępstw  a  konstytucyjna  i  konwencyjna  zasada  ne  bis  in  idem.
(Rozważania o konstytucyjnych i konwencyjnych granicach władzy ustawodawczej), CzPKiNP 2010, zeszyt 4.

285  Wyrok TK z dnia 18 listopada 2010 r., sygn.: P 29/09, op. cit.
286  Wyrok TK z dnia 15 kwietnia 2008 r., sygn.: P 26/06, OTK ZU 3/A/2008, poz. 42.
287 Wyrok TK z  dnia  3 listopada 2004 r.,  sygn.  akt:  K 18/03, OTK ZU 20/A/2004,  poz.  103. W  tym  kontekście

wskazuje się, że skoro prawomocne zakończenie postępowania, w którym przesądzono ustalenia faktyczne oraz ich
ocenę prawną jest następnie uwzględniane w prowadzonym ponownie postępowaniu przeciwko tej samej osobie o
identyczne w zasadzie zachowanie, prawo do obrony w tym kolejnym postępowaniu przyjmuje iluzoryczną jedynie
postać, por. szerzej P. Kardas, Zbieg przepisów ustawy …., op. cit.
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przez  prawodawcę  konstytucyjnego  wprost  w  tekście  Konstytucji288 stwarza  szersze  ramy  dla

działalności  interpretacyjnej  Trybunału  Konstytucyjnego.  Z  drugiej  jednak  strony,  zaniechanie

nadania  tej  zasadzie  samodzielnej  podstawy  w  warstwie  tekstowej  Konstytucji  RP  z1997  r.

prowadzić może do pewnej niesamodzielności przyjmowanego na gruncie konstytucyjnym sposobu

jej  rozumienia.  Trzeba  mieć  bowiem na  uwadze,  że  zakaz  ne  bis  in  idem,  znajduje  wyraźne

podstawy  w  aktach  prawa  międzynarodowego  i  to  o  podstawowym  znaczeniu  w  systemie

prawnomiędzynarodowej  ochrony  praw  człowieka.  Sprawia  to,  że  zarówno  wspomniane  akty

prawa międzynarodowego, jak i wypowiedzi sądów międzynarodowych, tworzą istotny kontekst

normatywny  dla  analizy zasady  ne  bis  in  idem w  systemie  prawa  polskiego.  Wyznaczają  one

również  dolną  granicę  poziomu  ochrony  praw  człowieka  na  gruncie  polskiego  porządku

konstytucyjnego. Konstytucyjny standard nie może być bowiem – choćby tylko z uwagi na treść

art.  9  oraz  art.  91  ust.  2  Konstytucji  RP –  niższy  od  tego  wypracowanego  w  orzecznictwie

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

  Rekonstruując międzynarodowy standard obowiązywania  zasady  ne bis  in idem Trybunał

Konstytucyjny wskazuje co najmniej trzy niezależne od siebie źródła jej obowiązywania, to jest

Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,  Międzynarodowe

Pakty Praw Obywatelskich i Politycznych oraz prawo Unii Europejskiej. Podnosi się również, że

obowiązywanie tej zasady  w odniesieniu do deliktów administracyjnych rekomendują organy Rady

Europy289.  Zgodnie z  art.  4  ust.  1  Protokołu nr  7  do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw

Człowieka  i  Podstawowych  Wolności,  nikt  nie  może  być  ponownie  sądzony  lub  ukarany  w

postępowaniu  przed  sądem  tego  samego  państwa  za  przestępstwo,  za  które  został  uprzednio

skazany prawomocnym wyrokiem lub uniewinniony zgodnie z ustawą i zasadami postępowania

karnego tego państwa. W myśl art. 14 ust. 7 MPPOiP nikt  nie może być ponownie ścigany lub

karany za przestępstwo, za które już raz został prawomocnie skazany lub uniewinniony zgodnie z

ustawą i procedurą karną kraju. Zakazuje on nie tylko prowadzenia ponownego procesu, lecz także

skazania osoby, wobec której wydane zostało prawomocne orzeczenie sądu. Zasadę ne bis in idem

przewiduje nadto art. 54 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.

między  Rządami  Państw  Unii  Gospodarczej  Beneluksu,  Republiki  Federalnej  Niemiec  oraz

Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach290 oraz art.

50  Karty  Praw  Podstawowych,  której  moc  prawną  Traktat  Lizboński  zrównał  z  mocą  prawa

288 Tak jak ma to miejsce np. w Konstytucji RFN – por. jej art. 103 ust. 3.
289 Rekomendacje  Komitetu  Ministrów Rady Europy nr  R 1/(91)  przyjętej  13 lutego 1991  r.  w sprawie  sankcji

administracyjnych.
290 Dz. Urz. UE L 239 z 22.09.2000, s. 19.
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pierwotnego UE291.

 Powołując  się  na  powyższe  regulacje  prawa  międzynarodowego  Trybunał  akcentuje

wynikający  z  nich  szerszy  zakres  zakazu  ne  bis  in  idem,  niż  tylko  odnoszący  się  do

odpowiedzialności  karnej  w  sensie  ścisłym.  Jest  to  widoczne  w  szczególności  na  gruncie

orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który jako granicę stosowania omawianej

zasady przyjmuje kategorię postępowania w „sprawie karnej” w rozumieniu art. 6 Konwencji. W

orzecznictwie Trybunału podkreśla nadto wynikający z regulacji prawa międzynarodowego nakaz

odnoszenia zakazu ne bis in idem również do rozstrzygnięć organów innych niż sądowe.

6 Wyraźnie  wskazuje  się  w  orzecznictwie  Trybunału  Konstytucyjnego  na  analogie

pomiędzy sposobem ujęcia i rozumienia zasady ne bis in idem na gruncie międzynarodowym oraz

w polskim porządku konstytucyjnym292. Zgodnie z przyjętą w polskiej Konstytucji hierarchią źródeł

prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodnie z wielokrotnie prezentowanymi przez Trybunał

poglądami na temat  miejsca i roli norm prawa międzynarodowego w systemie prawa polskiego

uznać trzeba,  że wynikający z przepisów aktów prawa międzynarodowego oraz z orzecznictwa

organów międzynarodowych standard w zakresie zasady  ne bis in idem wyznacza dolną granicę

poziomu ochrony w polskim porządku prawnym293. 

2 Problem przedmiotu zaskarżenia i zakresu orzekania

1 Przed nawias dalszych rozważań wyłączyć należy charakterystykę sporu konstytucyjnego

dotyczącego naruszenia przez ustawodawcę zwykłego zasady ne bis in idem. Dokonywane w tym

zakresie  ustalenia  mają  bowiem  przełożenie  na  fundamentalną  z  punktu  widzenia  standardu

konstytucyjnej  ochrony  kwestię  dopuszczalności  i  sposobu  prowadzenia  przed  Trybunałem

Konstytucyjnym sporu o zgodność regulacji z zasadą ne bis in idem. 

Znaczenie sygnalizowanego w tym miejscu zagadnienia wykracza jednocześnie poza samą

tylko problematykę granic kognicji Trybunału w sprawach związanych z zakazem multiplikacji

ocen prawnych. Czynione przez Trybunał przy tej okazji ustalenia są wyrazem poglądów na temat

samej normatywnej istoty problemu zbiegu norm oraz multiplikacji odpowiedzialności prawnej za

idem factum. Zajęcie przez Trybunał stanowiska w przedmiocie dopuszczalności orzekania  oraz

zakresu kontroli wymaga rozstrzygnięcia szeregu fundamentalnych kwestii teoretyczno-prawnych,
291 Art. 6 ust. 1 Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat Ustanawiający  Wspólnotę

Europejską podpisany w Lizbonie w dniu 13 grudnia 2007 r., Dz. U. UE z 17 grudnia 2007 r., C-306, tom 50, poz. 1
292 Wyrok TK z dnia 18 listopada 2010 r., sygn.: P 29/09, op. cit.
293  Tak również P. Kardas,  Konstrukcja idealnego zbiegu przestępstw a konstytucyjna i konwencyjna zasada ne bis in

idem …, op. cit.
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dotyczących  konstrukcji  konkurencji  norm,  relacji  zachodzących  pomiędzy  zakresami  ich

zastosowania i normowania, a także sposobów rozstrzygania pojawiających się kolizji. 

2 Wątpliwości  w  orzecznictwie  Trybunału  budzi  przede  wszystkim  to,  co  dokładnie

powinno  stanowić  przedmiot  zaskarżenia  (a  następnie  przedmiot  orzekania)  w  sporze

konstytucyjnym dotyczącym zakazu multiplikacji odpowiedzialności za to samo zachowanie tej

samej  osoby.  Problem  ten  jawi  się  szczególnie  wyraźnie,  gdy  brak  jest  w  systemie  prawa

jakiejkolwiek  normy,  która  odnosiłaby się  do  sytuacji  i  zbiegu  i  –  w  taki  czy inny  sposób -

rozstrzygałaby problem konkurencji.  W takim przypadku nie jest  jasne,  czy kontroli winny być

poddane wszystkie jednostki redakcyjne wysławiające konkurujące do oceny tego samego stanu

faktycznego normy, czy też wystarczające jest poddanie kontroli jednej z nich. 

Z  teoretycznego  punktu  widzenia  możliwe  jest  również  stwierdzenie,  że  problem

rozstrzygnięcia zbiegu norm nie jest w ogóle zagadnieniem związanym z zakresami zastosowania

każdej z  nich,  lecz  jest  zupełnie  odrębną  kwestią,  wyrażającą  się  w  istnieniu  (bądź  w  braku)

szczególnej  normy  o  charakterze  kolizyjnym,  która  bądź  to  zezwala  na  (nakazuje)  łączne

stosowanie  wszystkich  zbiegających  się  norm  bądź  też  nakazuje  w  inny  sposób  rozstrzygać

rysującą się kolizję. W tym ujęciu kognicja Trybunału do oceny tego problemu staje się niezwykle

wątpliwa, a to z uwagi na brak kompetencji polskiego sadu konstytucyjnego do kontroli braków

(zaniechań) ustawodawczych. 

3 Przy akceptacji twierdzenia, że równoległe bądź sekwencyjne stosowanie wobec tej samej

osoby  za  to  samo  zachowanie  kilku  reżimów  odpowiedzialności  jest  wynikiem  zaniechania

wprowadzenia  przez  ustawodawcę do  systemu  prawa  wspomnianej  normy kolizyjnej,  kognicja

Trybunału  do  objęcia  takiego  zaniechania  kontrolą  mogłaby  –  co  powiedziano  już  wyżej  -

wydawać się  wątpliwa.  Jej  dopuszczalność byłaby wprost  zależna  od ustalenia,  czy omawiany

przypadek braku działań ustawodawczych nosi cechy zaniechania legislacyjnego, czy też jedynie –

wchodzącego w zakres kontroli Trybunału pod pewnymi wypracowanymi w jego orzecznictwie

warunkami – „pominięcia” ustawodawczego294. 

294 Por.  w  szczególności:  P.  Radziewiecz,  Kontrola  konstytucyjności  zaniechań  ustawodawczych  przez  Trybunał
Konstytucyjny, Państwo i Prawo, 2013 r., nr 9, s. 3-17, P. Tuleja, Zaniechanie ustawodawcze (w:) Ustroje, doktryny,
instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra. hab. Mariana Grzybowskiego, Kraków 2007 r., .s.
397-398, S. Wronkowska, Kilka uwag o prawodawcy negatywnym, Państwo i Prawo 10/2008, s. 9, W orzecznictwie
konstytucyjnym i w doktrynie wyróżnia się dwie postaci wskazanego wyżej braku normatywnego, tj. „zaniechanie
ustawodawcze” oraz  „pominięcie  ustawodawcze”.  Co do zasady przez  zaniechanie  ustawodawcze rozumie się
pozostawienie  określonej  problematyki  całkowicie  poza uregulowaniem prawnym.  W orzecznictwie  Trybunału
wskazuje  się,  że  polski  model  właściwości  sądu  konstytucyjnego  nie  przewiduje  orzekania  o  zaniechaniach
ustawodawcy,  choćby  obowiązek  wydania  takiego  aktu  wynikał  z  norm  konstytucyjnych.  Od  zaniechania
ustawodawczego odróżnia się natomiast pominięcie legislacyjne, czyli sytuację, gdy ustawodawca unormował jakąś
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Na  omawiane  w  tym  miejscu  wątpliwości  dotyczące  kognicji  Trybunału  do  kontroli

naruszenia zakazu ne bis in idem, nakłada się również problematyka konstrukcji trybów konkretnej

kontroli  konstytucyjności  norm.  Istnieje  potrzeba  konsekwentnego  rozgraniczenia  problematyki

warunków  formalnych  kontroli  konstytucyjności  w  ramach  skargi  konstytucyjnej  czy  pytania

prawnego  od zagadnień merytorycznych,  związanych  z aktualizacją  zasady  ne  bis in  idem.  W

orzecznictwie  Trybunału  dostrzec  można  przypadki,  w  których  nie  jest  jasne,  czy  decyzja  o

zaniechaniu merytorycznej kontroli jest spowodowana brakiem aktualizacji zakazu ne bis in idem

(np. z powodu braku idem), niedostatecznym wykazaniem tej aktualizacji przez podmiot inicjujący

postępowanie  kontrolne,  czy  też  niespełnieniem  innych  jeszcze  warunków  właściwych  dla

poszczególnych trybów kontroli.  Co więcej,  zestawienie  poszczególnych orzeczeń prowadzi do

wniosku, że w analogicznych układach procesowych Trybunał przyjmuje kategorycznie odmienne

rozwiązania, bądź to dopuszczając pełną,  merytoryczną kontrolę, bądź też wydając orzeczenie o

umorzeniu lub o odmowie nadania skardze konstytucyjnej dalszego biegu.  Po drugie, problemem

jest  to,  czy z  punktu  widzenia  naruszenia  ne  bis  in  idem wystarczające  jest  stwierdzenie,  że

określona regulacja stwarza ryzyko lub prawdopodobieństwo kumulacji odpowiedzialności za idem

factum, czy też dopiero ustalenie, że do takiej multiplikacji dojdzie w każdym przypadku podjęcia

przez daną osobę określonego zachowania.  Jest  to zatem w istocie pytanie o wpływ konstrukcji

przesłanek  stosowania  poszczególnych  konkurencyjnych  reżimów  odpowiedzialności,  tudzież

przyjmowanej przez adresatów norm kompetencyjnych ich wykładni. 

4 Konstytucyjny standard w zakresie zasady  ne bis in idem  obniża również niepewność

Trybunału co do tego, czy problem rozstrzygnięcia zbiegu konkurujących do oceny tego samego

zachowania norm sankcjonujących związany jest ze sferą obowiązywania lub wykładni prawa, czy

też wyłącznie  z  jego  stosowaniem.  W tym drugim przypadku  przyjąć  by należało,  że  istnieje

możliwość zgodnej ze standardem konstytucyjnym wykładni pozostających w zbiegu przepisów, a

wątpliwości  konstytucyjne  dotyczące  naruszenia  zasady  ne  bis  in  idem są  jedynie  wynikiem

wadliwych  decyzji  interpretacyjnych  podejmowanych  przez  organy  stosujące  prawo.  Takie

podejście przesądzałoby o braku kognicji Trybunału w tym zakresie oraz o przesunięciu ciężaru

zapewnienia konstytucyjnej ochrony organom stosującym prawo, w tym zwłaszcza sądom. 

Potwierdzeniem tych niejasności jest pogląd wyrażony w sprawie P 50/13295. Przedmiotem

oceny był w tej sprawie zbieg odpowiedzialności osoby, która wykonując nielegalne podłączenie

do  sieci  elektrycznej,  pobiera  energię  elektryczną.  Sprawca  takiego  czynu  podlegał

dziedzinę stosunków społecznych, ale dokonał tego w sposób niepełny, regulując ją tylko fragmentarycznie, wbrew
standardowi konstytucyjnemu. 

295 Wyrok TK z dnia 21 października 2014 r., sygn. P 50/13, OTK ZU 9/A/2014, poz. 103.
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odpowiedzialności za przestępstwo z art. 278 § 5 k.k. Niezależnie od tego wymierzano w stosunku

do niej opłatę na podstawie przepisów prawa energetycznego, w wysokości kilkukrotnej wielkości

taryfy. Konkluzją rozważań Trybunału było stwierdzenie, zgodnie z którym opłata  ta ma charakter

cywilnoprawny, nie jest ona środkiem prawnym z dziedziny szeroko rozumianego prawa karnego i

a  jej  łączne  stosowanie  z  sankcją  karną  nie  prowadzi  do  naruszenia  zasady  ne  bis  in  idem.

Jednocześnie w tym samym orzeczeniu przyjęto,  że opłata przewidziana w art.  57 ust.  1 pkt  1

prawa  energetycznego,  oprócz  funkcji  kompensacyjnej  realizuje  także  funkcję  represyjną,

podstawową dla odpowiedzialności karnej.  Tym samym warunkiem zgodności obu przepisów z

Konstytucją  Trybunał  uczynił  uwzględnianie  pokrywania  się  funkcji  obu tych zbiegających  się

reżimów odpowiedzialności przez organy stosujące prawo. Zdaniem Trybunału: „sąd, dokonując

prawnokarnej oceny zachowania sprawcy, winien wziąć pod uwagę poniesienie przez tegoż innego

rodzaju  odpowiedzialności,  realizującej  funkcję  represyjną.  Winien  on  również  uwzględnić,  w

odpowiednim  zakresie,  tę  okoliczność  podczas  wyboru  środka  reakcji  karnej  na popełnione

przestępstwo, w tym wyboru rodzaju i wysokości kary”296. Trybunał nie precyzuje, w jaki sposób sąd

winien zarówno  na  płaszczyźnie  przypisania  jak  i  na  płaszczyźnie  stosowania  środków reakcji

karnej  uwzględnić  płynący  z  Konstytucji  (i  to  tak  z  zasady  ne  bis  in  idem,  jak  i  z  zasady

proporcjonalności) zakaz kumulacji odpowiedzialności o charakterze represyjnym. Nie wyjaśnia,

dlaczego  swojemu  przekonaniu  o  konieczności  dokonania  korekty  zakresów  zastosowania

konkurujących  norm  sankcjonujących  na  płaszczyźnie  stosowania  prawa   nie  dał  wyrazu  z

odpowiedniej redakcji sentencji orzeczenia.  Wątpliwości dotyczą kwestii zupełnie podstawowej:

czy zbieg odpowiedzialności z  art.  57 Prawa energetycznego  oraz z art.  278  §  5  k.k.  narusza

standard konstytucyjny czy też nie. Skoro takiego naruszenia Trybunał się dopatrzył, dlaczego nie

stwierdził niezgodności – choćby tylko zakresowej – obu przepisów z Konstytucją, jak to czynił na

gruncie innych spraw, w których  stwierdził konkurencję środków o charakterze represyjnym. Jeśli

jednak taka sprzeczność nie występuje – na co wskazuje zawarte w sentencji rozstrzygnięcie -  co

jest  podstawą obowiązku sądu poszukiwania  takiego sposobu aplikacji obu środków prawnych,

który nie narusza wzorców konstytucyjnych? 

5 W sprawach dotyczących naruszenia zakazu  ne bis in  idem,  przedmiotem zaskarżenia

czyni  się  albo  jeden z przepisów przewidujących zbiegającą  się  sankcję  „w zakresie  ,w jakim

dopuszcza  odpowiedzialność  na  podstawie  tegoż  właśnie  przepisu  pomimo  uprzedniego

zastosowania wobec tej samej osoby za ten sam czyn innej regulacji przewidującej sankcję lub

środek  o  podobnym  charakterze”,  albo  oba  przepisy  przewidujące  sankcje.  Przyczyną

296 Strona 18 uzasadnienia wyroku.
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niekonstytucyjności w tym drugim przypadku ma być to, że oba zaskarżone przepisy dopuszczają

możliwość łącznego ich stosowania w odniesieniu do tego samego czynu tej samej osoby.  Na

przykład  w  sprawie  P  29/09,  Trybunał  orzekając  o  niezgodności  z  Konstytucją  kumulacji

odpowiedzialności na podstawie art. 218 § 1 k.k. oraz art. 24 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń

społecznych wskazał, że niezgodne z Konstytucją są oba przepisy „w zakresie w jakim dopuszczają

wobec tej samej osoby, za ten sam czyn orzeczenie za przestępstwo oraz wymierzenie dodatkowej

opłaty”.  W sprawie  P 90/08 Trybunał  orzekł natomiast  o  zgodności przepisu art.  54 Kodeksu

karnego  skarbowego,  w  zakresie  w  jakim  przewiduje  odpowiedzialność  za  przestępstwo  lub

wykroczenie skarbowe podatnika będącego osobą fizyczną, któremu za ten sam czyn wymierzono

uprzednio zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych.

Na wątpliwości związane z poddaniem takich konstrukcji własnej kontroli zwrócił uwagę

(choć  jedynie  obiter  dicta)  sam  Trybunał  Konstytucyjny  w  wyroku  w  sprawie  SK  18/09297,

wskazując,  że:  „naruszenie  konstytucyjnej  zasady  ne  bis  in  idem ma  specyficzny charakter.  W

świetle  tej  zasady  niekonstytucyjność  nie  dotyczy  bowiem bezpośrednio  żadnej  z  dwóch  lub

większej liczby obowiązujących równolegle norm sankcjonujących, rozpatrywanych odrębnie, ale

całego  mechanizmu  sankcjonowania,  którego  elementami  są  takie  normy.  Niezgodność

rozważanych norm sankcjonujących z ustawą zasadniczą jest zatem pochodną niekonstytucyjności

wskazanego mechanizmu”298. Podobne stanowisko Trybunał Konstytucyjny wyraził w sprawie P

29/09, w którego konkluzji stwierdzono:  „Uznane za niezgodne z Konstytucją przepisy prawne

(art. 24 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 218 k.k. – P.C.), gdyby były

oceniane  pojedynczo,  bez  związku  z  kontekstem  normatywnym,  nie  budziłyby  wątpliwości

konstytucyjnych.  Łącznie  jednak  tworzą  mechanizm  prawny,  który  może  wywołać  skutki

niekonstytucyjne.  Przy tym, co należy podkreślić,  niniejsza sprawa  nie jest  jedynym przejawem

funkcjonowania takiego mechanizmu w naszym systemie prawnym”.

Jak to wynika z przywołanych wyżej wypowiedzi Trybunału, uznaje on własną kognicję do

kontroli przypadków konkurencji norm, postrzegając ten zbieg jako wyraz pozytywnej działalności

ustawodawcy. Zdaniem Trybunału, wszystkie obowiązujące  w systemie i znajdujące –  prima facie

– zastosowanie do oceny tego samego zachowania tej samej osoby normy należy traktować jako

elementy  pewnego  „mechanizmu”  stworzonego  przez  ustawodawcę  do  ochrony  danej  normy

sankcjonowanej.  Powyższe  stanowisko,  z  punktu  widzenia  dogmatycznego  musi  budzić

297 Wyrok TK z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. akt: SK 18/13, OTK ZU 6/A/2013, poz. 80, por. również zdanie odrębne
sędzi TK S. Wronkowskiej-Jaśkiewicz do wyroku TK z dnia 19 czerwca 2012 r., w sprawie o sygn.: P 41/10, OTK
ZU 6/A/2012, poz. 65.

298 Strona 41 uzasadnienia wyroku.
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zastrzeżenia, których nie niweluje posłużenie się przez Trybunał figurą „mechanizmu prawnego”.

Nawet gdyby pozostać przy proponowanej nomenklaturze, trzeba przecież uznać, że częścią owego

„mechanizmu” są nie tylko normy kompetencyjne obligujące poszczególne organy do wdrożenia

postępowania  mającego  na  celu  konkretyzację  poszczególnych  norm  sankcjonujących,  lecz

również  meta-normy,  regulujące  relacje  pomiędzy  tymiż  normami  kompetencyjnymi.  Jest

wątpliwe,  czy w przypadku, gdy ustawodawca zakłada stosowanie wszystkich zbiegających się

norm, to jest to wynik obowiązywania szczególnej normy kolizyjnej nakazującej taką multiplikację,

czy  też  jest  to  raczej  rezultat  zaniechania  wprowadzenia   przez  prawodawcę  szczególnego

uregulowania o charakterze kolizyjnym. Problem komplikuje się, jeśli podstawy obowiązywania

takiej  normy  kolizyjnej  poszukiwać  nie  tylko  na  płaszczyźnie  ustawowej,  lecz  również

konstytucyjnej. 

Odmienne  zapatrywanie  –  potwierdzające  zasadność  formułowanych  tu  wątpliwości  -

Trybunał wyraził w postanowieniu w sprawie Ts 8/13299. W orzeczeniu tym odmówiono nadania

biegu  skardze  konstytucyjnej  dotyczącej  zarzutu  naruszenia  zakazu  podwójnego  karania  przez

przepis art.  32 ust.  1  ustawy z dnia  29 czerwca  2007 r.  o  międzynarodowym przemieszczaniu

odpadów oraz  przez  art.  183  k.k.  Skarżącemu  wymierzono  administracyjną  karę  pieniężną  na

podstawie wspomnianego przepisu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, a po

zakończeniu  postępowania  administracyjnego  warunkowo umorzono postępowanie w sprawie  o

przestępstwo z art. 183 k.k. Jako przedmiot zaskarżenia wskazano przepis ustawy administracyjnej,

precyzując jednocześnie, że naruszenia Konstytucji skarżący upatruje w luce prawnej, polegającej

na  braku  normy,  która  ustanawiałaby  wyłączność  postępowania  karnego  przeciwko  osobom

fizycznym  w  sprawach  dotyczących  naruszenia  przepisów  ochrony  środowiska.  Odmawiając

nadania  skardze biegu w zakresie  tego zarzutu Trybunał  nietrafnie  i  sprzecznie  z  powyższymi

własnymi ustaleniami wskazał, że jako tzw. ustawodawca negatywny, jest powołany do orzekania o

konstytucyjności  bądź  niekonstytucyjności  obowiązujących  aktów  normatywnych,  nie  może

natomiast,  w  ramach  przyznanych  mu  kompetencji,  dopisywać  rozwiązań  do  obowiązujących

aktów normatywnych.

6 Niezależnie od powyższego przyznać trzeba,  że z punktu widzenia kontroli zgodności

norm z zasadą ne bis in idem problemem konstytucyjnym jest nie tyle brak normy rozstrzygającej

konkurencję norm, lecz raczej brak normy rozstrzygającej konkurencję norm w określony sposób.

Inaczej zatem niż przy zaniechaniu ustawodawczym, źródłem wątpliwości nie jest sam brak decyzji

ustawodawcy w określonej kwestii,  lecz merytoryczny kształt  konstrukcji normatywnej.  Chodzi

299 Postanowienie TK z dnia 21 lutego 2014 r., sygn. akt: Ts 8/13.

153



przecież o to, że niezgodna z Konstytucją jest kumulacja odpowiedzialności za tożsamy wycinek

zachowania  sprawcy.  Nawet  zatem istnienie  „normy  kolizyjnej”,  która nakazywałaby organom

stosującym  prawo w takiej sytuacji stosowanie obu zbiegających się norm – co czyniłoby zarzut

zaniechania  legislacyjnego  niezasadnym – nie  niwelowałoby zasadności kontroli konstytucyjnej

takiej regulacji z punktu widzenia zasady ne bis in idem.

7 Powyższe  stanowisko  jest  w  orzecznictwie  Trybunału  wspierane  przekonaniem,  że w

przypadku obowiązywania w systemie prawa co najmniej dwu norm, które konkurują do oceny

tego  samego  fragmentu  zachowania  tej  samej  osoby,  uznanie,  że  wszystkie  one  znajdują

bezwzględne  zastosowanie,  wymaga  uzasadnienia.  Stwierdzenie  zatem,  że  adresaci  norm

kompetencyjnych obligowani są do łącznego  bądź sekwencyjnego  stosowania  wszystkich norm

odnoszących się  do  idem  jest  już  konsekwencją  odwołania  się  do pewnej normy o charakterze

kolizyjnym. Przyjęcie zatem przez Trybunał, że w przypadku takiego zbiegu przedmiotem  kontroli

jest będący wynikiem pozytywnej działalności ustawodawcy mechanizm sankcjonowania, stanowi

wyraz poglądu, że w systemie prawa istnieje reguła kolizyjna, nakazująca stosowanie wszystkich

konkurencyjnych norm. Wydaje się, że ta właśnie perspektywa spojrzenia doprowadziła Trybunał

do odnalezienia źródeł takiej normy w konstytucyjnej zasadzie legalizmu (art. 7 Konstytucji RP)300.

Przyznać trzeba, że pewna jej interpretacja pozwala na takie właśnie jej postrzeganie. 

8 Widziany w tej perspektywie problem naruszenia zakazu ne bis in idem  ma taką jeszcze

konsekwencję,  że istotą wątpliwości konstytucyjnych staje  się  pytanie o  sposób rozstrzygnięcia

kolizji pomiędzy zasadami konstytucyjnymi.  W grę wchodzi przede wszystkim zasada legalizmu

oraz wywodzona przez Trybunał z zasady państwa prawnego zasada ne bis in idem. Orzecznictwo

Trybunału  wskazuje  jednak  w  tym  kontekście  również  na  pozytywne  obowiązki  państwa  w

zakresie ochrony istotnych konstytucyjnie dóbr301. W postanowieniu w sprawie P 25/11 Trybunał

wyraźnie  wskazał,  że  przyjęcie,  iż  prawomocne  orzeczenie  w  sprawie  o  wykroczenie  stoi  na

przeszkodzie prowadzeniu postępowania w sprawie o oparte na tym samym zachowaniu tej samej

osoby przestępstwo,  prowadziłoby do  naruszenia  obowiązków państwa w zakresie  skutecznej  i

300 P 29/09. Na s. 13 uzasadnienia wyroku Trybunał rozważał zakres obowiązku ZUS do wdrożenia postępowania w
przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na nieopłacającego składek płatnika. W tym kontekście stwierdził, że:
„Jako organ administracji  publicznej w  znaczeniu funkcjonalnym ZUS ma obowiązek  działać  na podstawie  i w
granicach prawa, w szczególności ustawy systemowej. Między innymi, także przy  wymierzeniu opłaty dodatkowej,
powinien  kierować  się  zasadą  równego  traktowania.  Zakład  powinien  również  przy  podejmowaniu  decyzji  w
sprawie opłaty dodatkowej uwzględniać cel, jakiemu ona ma służyć (ratio legis)“. Jak widac, jako normę kolizyjną,
wskazującą  na  nakaz stosowania  kary rownież  wobec  podmiotów juz  uprzednio ukaranych  na  gruncie  prawa
wykroczeń lub prawa karnego, została wskazana zasada równości. 

301 Por. stanowisko wyrażone w postanowieniu z dnia 19 lutego 2014 r., sygn.: P 25/11, OTK ZU 2/A/2014, poz. 23.
oraz niżej w podrozdziale: "Zagadnienie symetryczności zasady ne bis in idem.".
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efektywnej ochrony istotnych konstytucyjnie dóbr302.

9 Nieco inaczej zagadnienie to kształtować się będzie na gruncie oceny tych przypadków, w

których  ustawodawca  już  na  poziomie  ustawowym  sformułował  normę  kolizyjną  nakazującą

stosowanie wszystkich konkurujących norm.  Z przykładami takich norm mamy do czynienia na

gruncie kodeksu karnego skarbowego oraz kodeksu wykroczeń, które,  w odniesieniu do zbiegu

przepisów tych ustaw z przepisami powszechnego prawa karnego, przyjmują konstrukcję idealnego

zbiegu przepisów. Podobnie rzecz się ma z obowiązującymi de lege lata regulacjami kolizyjnymi o

zawartymi  w  uregulowaniach  procesowych.  W  orzecznictwie  Trybunału  podjęto  próbę

wykorzystania  wspomnianych  regulacji  do  oparcia  na  nich  konstrukcji  sporu  konstytucyjnego

dotyczącego naruszenia zasady  ne bis in idem. W ujęciu tym problem braku ustawowych reguł

dotyczących sposobu rozstrzygania kolizji norm jest postrzegany jako pochodna przyjmowanej w

orzecznictwie nazbyt wąskiej interpretacji tych norm o charakterze kolizyjnym, które funkcjonują

na gruncie niektórych reżimów odpowiedzialności. Chodzi na przykład o te wypowiedzi SN, które

odnosiły  się  do  takiej wykładni  przepisu art.  17  § 1 pkt  7  k.p.k.,  oraz art.  11  § 1 k.k.,  która

ograniczała negatywną przesłankę procesową w postaci  lis pendens lub  res iudicata  oraz zasadę

zakazu mulitplikacji czynów zabronionych przez multiplikację ocen na gruncie kodeksu karnego

jedynie do odpowiedzialności karnej w sensie ścisłym303. 

10 Spośród wskazanych na wstępie zagadnień pozostały jeszcze do omówienia te,  które

odnoszą  się  do  rozgraniczenia  warunków  formalnych  dopuszczalności  poszczególnych  trybów

kontroli konstytucyjności norm oraz elementów konstrukcyjnych tworzących zasadę ne bis in idem.

Z  uwagi  jednak  na  ścisły  związek  tego  problemu  z  -  wymagającym odrębnego  omówienia  -

przyjmowanym w orzecznictwie Trybunału rozumieniem pojęcia „idem”, analiza tego dotycząca

zostanie przeprowadzona odrębnie w toku dalszych wywodów.

11 W tym miejscu trzeba jeszcze wskazać, że konsekwencją powyższych wątpliwości co do

zakresu i przedmiotu kontroli jest problem zakresu orzekania przez sąd konstytucyjny w przypadku

stwierdzenia  naruszenia  zakazu  kumulacji  odpowiedzialności.  Nie  jest  przecież  jasne,  czy,

stwierdziwszy  takie  naruszenie  w  razie  braku  wyraźnej  normy  kolizyjnej,  Trybunał  powinien

derogować  z  systemu  prawa  wszystkie  normy  przewidujące  konkurencyjne  reżimy
302  W tym przypadku prawa podmiotowego do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, s. 15 uzasadnienia.
303 Chodzi zwłaszcza o postanowienie SN z dnia 28 września 2006 r., sygn.: I KZP  20/06, OSNKW nr 10/2006, poz.

89, w której stwierdzono, że: "brak jest (...) w systemie prawa (...) domniemania, w myśl którego w sytuacjach
wątpliwości  co do zasad odpowiedzialności  przewidzianych w ustawie  szczególnej,  należałoby stosować zasady
przewidziane w kodeksie karnym".
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odpowiedzialności, czy też tylko jedną lub niektóre z nich. Równie niejasne jest to, jakimi kierować

powinien się w tym względzie regułami. Jest oczywiste, że podstawową determinantą możliwości

orzeczniczych  Trybunału  będzie  tu  zakres  zaskarżenia,  a  to  w  związku  z  obowiązującymi  w

postępowaniu przed Trybunałem zasadami, w tym zwłaszcza zasadą skargowości, lecz problem jest

aktualny również przy założeniu poprawnie i zupełnie wskazanego przedmiotu i wzorca kontroli. 

Mogłoby się  wydawać, że rozwiązaniem problemu jest, powszechnie w literaturze prawa

konstytucyjnego  oraz  w  orzecznictwie  Trybunału  przyjmowana  jako  podstawa  działalności

orzeczniczej Trybunału,  zasada powściągliwości sędziowskiej,  zgodnie z którą Trybunał winien

ograniczać  zakres  derogacji  do  poziomu,  który  zapewnia  stan  zgodności  z  Konstytucją.

Sugerowałoby  to  zatem  ograniczenie  orzeczenia  do  derogowania  z  systemu  jednej  jedynie  z

konkurujących norm. Wydaje się jednak, że istotne racje przemawiają za zasadnością eliminowania

w  omawianym wypadku  treści  normatywnych  zawartych  we  wszystkich  kolidujących  z  sobą

normach,  tworzących  zakwestionowany  przez  Trybunał  mechanizm  egzekwowania

odpowiedzialności. Mieć bowiem trzeba w polu widzenia, że każde inne postąpienie zmuszałoby

Trybunał do prowadzenia rozumowania charakterystycznego dla ustawodawcy. Musiałby bowiem

kierować się w swoim rozstrzygnięciu względami typowymi dla podmiotu podejmującego decyzję

kryminalizacyjną. Z uwagi na brak legitymacji w tym zakresie, Trybunał winien powstrzymać się

od  tego  typu  działalności,  obligując  ustawodawcę  do  podjęcia  stosownych  działań

prawotwórczych. 

 

3 Problem bezpośredniego stosowania zasady ne bis in idem

Brak  jest  jednoznacznej  wypowiedzi  Trybunału  Konstytucyjnego  odnoszącej  się  do

możliwości  bezpośredniego  powołania  się  przez  sąd  lub  inny  organ  stosujący  prawo  na

konstytucyjną zasadę ne bis in idem. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w zakresie omawianej

zasady mogłoby przejawiać  się  na dwu co najmniej płaszczyznach.  Po  pierwsze,  chodziłoby o

możliwość oparcia na niej rozstrzygnięcia w tych kategoriach przypadków, w których brak jest

ustawowej normy o charakterze kolizyjnym, rozstrzygającej problem kumulatywnego stosowania

wobec  tej  samej  osoby  za  to  samo  zachowanie  kilku  reżimów  odpowiedzialności  prawnej  o

charakterze  represyjnym.  Bezpośrednie  stosowanie  musiałoby  tu  polegać  na  samodzielnej

identyfikacji  przez  organ  stosujący  prawo  normatywnej  istoty  konkurujących  reżimów

odpowiedzialności,  ustaleniu, czy znajdują one zastosowanie do  idem factum, ostatecznie zaś na

odmowie  zastosowania  się  do  dyspozycji  normy sankcjonującej  z  powołaniem się  bądź  to  na

konstytucyjny zakaz karania za to samo, bądź na konstytucyjną zasadę proporcjonalności (co do
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rozróżnienia obu przypadków, por. niżej). 

W drugiej  spośród  rysujących  się  tu  grup  sytuacji  problem bezpośredniego  stosowania

dotyczyłby istniejącej w systemie prawa normy kolizyjnej,  której jednak normatywny kształt, w

tym przyjmowane w orzecznictwie jej rozumienie, nasuwałoby wątpliwości konstytucyjne.

 Zajęcie stanowiska przez Trybunał w tej sprawie wydaje się szczególnie pożądane z uwagi

na poważne wątpliwości, jakie żywić można pod adresem niektórych wypowiedzi SN dotyczących

wykładni norm kolizyjnych304 tudzież z uwagi na widoczną niekonsekwencję orzecznictwa Sądu

Najwyższego w tym zakresie305.

Problem  bezpośredniego  stosowania  zasady  ne  bis  in  idem w  tym  pierwszym  ujęciu

szczególnie ostro rysował się w sprawie P 29/09. Prokurator Generalny twierdził bowiem w swoim

stanowisku, że nie została spełniona przesłanka funkcjonalna pytania prawnego, bowiem sąd mógł

samodzielnie,  w drodze odpowiednich zabiegów interpretacyjnych rozstrzygnąć problem zbiegu

odpowiedzialności za wykroczenie (art. 98 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) lub

przestępstwo (art. 218 k.k.) oraz odpowiedzialności karno-administracyjnej (art. 24 ust. 1 ustawy o

systemie  ubezpieczeń  społecznych).  Uczestnik  sugerował  nawet  konkretną  postać  takiej

prokonsytutycjnej  wykładni,  wskazując,  że  sąd,  mając  świadomość  ukarania  płatnika  składek

represyjną  karą  administracyjną,  winien  powstrzymać  się  do  pociągnięcia  tej  osoby  do

odpowiedzialności karnej. Winien to uczynić bądź to w drodze  właściwej wykładni przepisów w

duchu konstytucyjnej zasady  ne bis in idem, bądź też poprzez analogię na korzyść z przepisów

dotyczących odpowiedzialności karnej. 

Trybunał nie zgodził się z tym poglądem i przyjął, że rozstrzygnięcie problemu przekracza

granice wykładni sądowej i  rodzi konieczność merytorycznego rozstrzygnięcia.  Z lakonicznego

uzasadnienia tej tezy wyczytać można dwa argumenty,  które nie usuwają jednak wątpliwości w

omawianej  tu  kwestii306.  Odwołując  się  do  braku  we  wcześniejszym orzecznictwie  Trybunału

wypowiedzi  dotyczącej  charakteru  prawnego  zakwestionowanej  normy  z  ustawy  o  systemie

ubezpieczeń  społecznych  oraz  charakteru  jej  zbiegu  z  przepisem kodeksu  karnego  i  kodeksu

wykroczeń,  Trybunał  sugeruje,  że  sąd  nie  byłby  uprawniony  bądź  zdolny  do  prowadzonej  z
304 Mam na myśli niechęć SN do podjęcia szerszej i uwzględniającej kontekst konstytucyjny i konwencyjny wykładni

art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. por. postanowienie SN z dnia 28 września 2006 r., sygn.: I KZP  20/06, OSNKW nr 10/2006,
poz. 89,  oraz wyrok SN z dnia 2 lutego 2012 r., sygn.: IV KK 392/11, LexPolonica nr 3108439. Por. również:
postanowienie SN z dnia 7 czerwca 2002 r., sygn.: I KZP 14/2002, LexPolonica nr 355493  oraz  postanowienie SN
z dnia 12 stycznia 2001 r., sygn: III KKN 504/98, LexPolonica nr 351731, postanowienie SN z dnia 29 stycznia
2004 r., sygn. I KZP 40/03, LexPolonica nr 365541 oraz krytyczne głosy pod adresem dwóch ostatnich orzeczeń: A.
Błachnio – Parzych, Pozorny zbieg znamion... op. cit., oraz R.A. Stefański Glosa do postanowienia SN z dnia  12
stycznia 2001 r., sygn: III KKN 504/98, OSP 2001, z. 9, poz. 126.

305 Por. prezentujący odmienne od cytowanych wyżej stanowisko co do potrzeby uwzględnienia w wykładni art. 17 § 1
pkt  7  k.p.k.  przepisów  EKPCz  oraz  orzecznictwa  Europejskiego  Trybunału  Praw  Człowieka,,wyrażone  w
postanowieniu SN z dnia 27 września 2010 r., sygn.: V KK 179/2010, LexPolonica nr 2418430.

306 Strona 8 uzasadnienia.
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perspektywy konstytucyjnej oceny istoty normatywnej sankcji administracyjnej. Takie przekonanie

nie ma jednak żadnego przekonującego uzasadnienia, tym bardziej, że wcześniejsze orzecznictwo

formułuje  długą  listę  kryteriów  dokonywania  kwalifikacji  sankcji,  czy  całego  reżimu

odpowiedzialności, z punktu widzenia zaliczenia ich do kategorii prawa represyjnego. 

Zrozumiałe jest natomiast stwierdzenie Trybunału, że przeciwko umorzeniu postępowania

w sprawie wniesionego pytania prawnego przemawia wzgląd na przyjmowaną w orzecznictwie SN

wąską wykładnię przepisów przewidujących zasadę  ne bis in idem na gruncie k.p.k.  oraz k.k..,

ograniczającą ich stosowanie jedynie do przepisów tych gałęzi prawa. Trybunał trafnie ocenił , że

w  kategoriach  rzeczywistości  normatywnej  traktować  trzeba  przyjmowane  w  orzecznictwie

sądowym przekonanie o wąskim zakresie zastosowania art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. oraz art. 11 § 1 k.k.

Podkreślenia jednak wymaga, że powyższy argument nie przesądza w sposób kategoryczny

i ostateczny kwestii bezpośredniego stosowania zasady ne bis in idem przez sądy. Nawet akceptacja

restrykcyjnej wykładni wspomnianych przepisów nie stoi temu na przeszkodzie. Oznacza ona tylko

tyle,  że  normy  kolizyjne,  wynikające  ze  wspomnianych  jednostek  redakcyjnych,  nie  mają

zastosowania do zbiegu innych reżimów odpowiedzialności.  Sprawa bezpośredniego stosowania

art. 2 Konstytucji307 w zakresie zakazu ponownego karania w obszarze szeroko rozumianego prawa

karnego  pozostaje  natomiast  otwarta.  Dodać  trzeba,  że  poziom konstytucyjnych  wymagań  pod

adresem  sądów  w  kontekście  stosowanej  przez  nich  prokonstytucyjnej  wykładni  przepisów

zakładających kumulację odpowiedzialności wobec tej samej osoby za to samo zachowanie, nie jest

stały.  Poszczególne  wypowiedzi  Trybunału  Konstytucyjnego  dotyczących  tego  zagadnienia

wskazują  na  sposób  konkretyzacji  przepisów  konstytucyjnych  oraz  na  kierunki  zgodnej  ze

standardem konstytucyjnym interpretacji przepisów ustawowych. 

Bezpośrednie stosowanie w drugim aspekcie nie był jak dotąd przedmiotem wypowiedzi

Trybunału. Nie jest zatem jasne, czy zakres dopuszczalnego powołania się na normę konstytucyjną

jest tu szerszy niż w pierwszej z opisanej grupie sytuacji. Zasygnalizować w tym miejscu jedynie

można, iż 

4 Zagadnienie symetryczności zasady ne bis in idem

W orzecznictwie  Trybunału dostrzega się, że w pełni konsekwentne potraktowanie zasady

ne bis in idem prowadzić może niekiedy do rozstrzygnięć wątpliwych z punktu widzenia innych

norm, zasad i wartości konstytucyjnych. Rzecz bowiem w tym, że w samej tylko treści zasady ne

bis in idem nie sposób znaleźć podstawę do prowadzonych z pozycji kryminalnopolitycznych ocen

skutków jej  zastosowania  w  konkretnym układzie  okoliczności  faktycznych.  Nie  budzi  jednak

307 Czy też innych przepisów, które traktuje się jako źródła zasady, w szczególności art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

158



wątpliwości, że poszczególne reżimy odpowiedzialności różnią się funkcją, stopniem dolegliwości,

a nadto ilością interesów branych pod uwagę przy ich stosowaniu. Odmiany reżimów prawnych z

różną  intensywnością  chronią  doniosłe  społecznie  dobra  prawne.  W tej  właśnie  perspektywie

zauważa  się,  że  literalnie  i  bezwarunkowo  odczytana  zasada  ne  bis  in  idem  procedatur

oznaczałaby,  iż wcześniej  zakończone  postępowanie  w  przedmiocie  pociągnięcia  do

odpowiedzialności  w  ramach  reżimu  odznaczającego  się  stosunkowo  niewielkim  stopniem

punitywności stałoby na przeszkodzie egzekwowaniu odpowiedzialności, która gwarantuje szerszą

i bardziej kompleksową ochronę naruszonych przez sprawcę wartości. 

To właśnie  - tkwiące w zasadzie ne bis in idem do pewnego stopnia immanentnie - ryzyko

budzi wątpliwości Trybunału Konstytucyjnego. Źródłem tych wątpliwości jest - jak się wydaje -

fakt, że konstrukcja i normatywna istota zakazu przekonuje, że w ograniczonym zakresie pozwala

on  uwzględniać  elementy  merytoryczne  konkurujących  reżimów  odpowiedzialności.  Do

aktualizacji zakazu ne bis in idem niezbędne jest ustalenie tożsamości przedmiotu wartościowania

oraz stwierdzenie,  czy i  ewentualnie  jakie  obowiązujące w systemie  normy konkurują  do jego

oceny.  Sama  charakterystyka  poszczególnych  zbiegających  się  reżimów  odpowiedzialności

sprowadza się jedynie do weryfikacji,  czy mają one charakter karny (penalny, represyjny). Brak

jest  natomiast  w  klasycznej  formule  zasady  ne  bis  in  idem  miejsca  na  porównanie  stopnia

surowości  grożących  adresatowi  normy  konsekwencji,  a  w  każdym  razie  na  uzupełnienie

warunków aktualizacji zakazu o takie porównanie. 

Dodać trzeba, że wątpliwości te wzmaga fakt, że przedstawiona wyżej, do pewnego stopnia

skrajna, interpretacja zasady ne bis in idem, znajduje oparcie w istotnych racjach gwarancyjnych i

aksjologicznych. Można bowiem oczekiwać od organów władzy państwowej,  że czyniąc pewien

fragment  zachowania,  przedmiotem swej  oceny,  prawną  jego  kwalifikację,  prowadzić  będą  w

sposób  kompleksowy  i  wyczerpujący.  Ewentualne  deficyty  w  zakresie  możliwości  wykazania

określonych  przesłanek  odpowiedzialności,  czy  też  skutki  ewentualnych  błędnych  działań  lub

zaniechań  funkcjonariuszy  państwa,  muszą  mieć  charakter  nieusuwalny  w  tym  sensie,  że

niemożliwe jest ponowne przeprowadzenie postępowania co do tego samego fragmentu w sytuacji

wyjścia na jaw nowych okoliczności lub faktów. 

Trybunał  Konstytucyjny w swoim orzecznictwie  podjął  zatem próbę  zawężenia  zakresu

zastosowania  zasady  ne bis in  idem  oraz uzupełnienia  przesłanek  jej  aktualizacji  o  dodatkowe

kryteria,  w  tym  zwłaszcza  takie,  jak   funkcje,  czy  cechy  poszczególnych  rodzajów

odpowiedzialności.  Trzeba  mieć  jednak  w  polu  widzenia,  że  takie  zabiegi  prowadzą  prócz

wspomnianego  zawężenia  zakresu  zastosowania  zasady,  również  do  jej  relatywizacji.  Swoim

159



wątpliwościom w omawianym tu zakresie Trybunał dał jednoznacznie wyraz w sprawie P 25/11308.

Pytania prawne sądów w tej sprawie  sformułowane zostały na kanwie spraw karnych, w których

akty oskarżenia obejmowały zachowania, co do których organy administracji skorzystały ze swych

uprawnień  do  nałożenia  mandatów karnych  w sprawie  o  wykroczenie.  Wątpliwości  dotyczyły

zgodności regulacji wyrażającej konstrukcję idealnego zbiegu wykroczenia oraz przestępstwa (art.

10  § 1 k.w.)  z  zasadą  ne bis in  idem.  Trybunał  stwierdził,  że nie  jest  zgodna z porządkiem i

wartościami konstytucyjnymi sytuacja, w której umorzenie postępowania karnego oznaczałoby, że

dyrektor zakładu pracy, któremu zarzucono, iż będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę

pracy, nie dopełnił wynikającego stąd obowiązku i przez to naraził pracownika na bezpośrednie

niebezpieczeństwo  utraty  życia  albo  ciężkiego  uszczerbku  na  zdrowiu  oraz  nieumyślnie

spowodował śmierć pracownika, tj. przestępstwo z art. 220 § 1 i art. 155 w związku z art. 11 § 2

k.k.,  uniknąłby odpowiedzialności karnej wskutek nałożenia  na niego  grzywny za wykroczenie

polegające  na  rażącym  naruszeniu  praw  pracowniczych.  Trybunał  Konstytucyjny  wyraźnie

akcentował,  że odmienne zapatrywanie stawiałoby pod znakiem zapytania efektywność ochrony

takich  konstytucyjnie  istotnych  dóbr  prawnych  jak  prawo  do  bezpiecznych  i  higienicznych

warunków pracy (art. 24 i 66 Konstytucji RP)309.

Jak  to  wynika  z  odczytania  poglądu  Trybunału,  postulowana  korekta   konsekwencji

wynikających z zasady ne bis in idem miałaby wynikać z uwzględnienia kolizji między tą zasadą

konstytucyjną a innymi wartościami i zasadami konstytucyjnymi..

5 Zakres zastosowania zasady ne bis in idem

 Trybunał  wypracował  kilkuetapowy  mechanizm  kontroli  zgodności  zakwestionowanych

regulacji z zasadą ne bis in idem (lub też z zasadą państwa prawnego w aspekcie wynikającej z niej

zasady ne bis in idem). W pierwszej kolejności rozstrzygnięciu podlega zawsze to, czy kumulujące

się sankcje lub reżimy odpowiedzialności mają charakter represyjny.  Oceny tej dokonuje się  w

oparciu  o  wypracowane  w  orzecznictwie  kryteria  (o  których  niżej).  Dopiero  pozytywne

przesądzenie represyjnego charakteru zbiegających się norm otwiera drogę do badania dalszych

warunków aktualizacji zakazu ne bis in idem. Zastrzec przy tym trzeba, że negatywna weryfikacja

represyjnego charakteru  konkurujących norm nie kończy procesu oceny konstytucyjności. W takim

przypadku  punkt  ciężkości  oceny przesuwa  się  jednak  na,  odmienny  co  do  swej  istoty,  grunt

proporcjonalności  mechanizmu  zakładającego  multiplikację  reżimów  odpowiedzialności  za  to

308 Która zakończyła się wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania w przedmiocie pytań prawnych. 
309   Strona 15 uzasadnienia postanowienia.
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samo zachowanie. 

Kolejnym etapem rozważań Trybunału jest  ustalenie,  czy w istocie rozpatrywane normy

konkurują  do  oceny tego  samego  fragmentu  zachowania  tej samej  osoby.  Weryfikacji  podlega

zatem w tej fazie istnienie idem. 

W dalszej kolejności przedmiotem uwagi Trybunału jest to, na jakim etapie egzekwowania

odpowiedzialności  dochodzi  do  kumulacji  negatywnych  konsekwencji  wobec  adresata  normy

prawnej. 

Opisane wyżej elementy pełnią po pierwsze funkcję organizującą sposób prowadzenia sporu

konstytucyjnego dotyczącego naruszenia zasady ne bis in idem. Wyraźna jest również ich funkcja

porządkująca  proces  argumentacyjny  i  perswazyjny  Trybunału  Konstytucyjnego.  Pozwalają

jednocześnie zrekonstruować poglądy sądu konstytucyjnego co do warunków aktualizacji zakazu

podwójnego karania oraz jego zakresu.

5.1 Sposób rozumienia środka „represyjnego” jako warunku aktualizacji

zasady ne bis in idem.

1 Trybunał stoi na stanowisku, zgodnie z którym zakres zastosowania reguły ne bis in idem

jest  ograniczony.  Nie każdy rodzaj kumulatywnie  stosowanych sankcji prowadzi do  naruszenia

konstytucyjnego  zakazu  multiplikacji  odpowiedzialności.  Dopiero  kwalifikowany  charakter

zbiegających  się  środków,  to  jest  stwierdzenie,  że  mają  one  represyjny  charakter,  aktualizuje

zastosowanie zakazu. Kryteriów wyznaczenia ram znaczeniowych tego pojęcia Trybunał poszukuje

w odpowiedniej kategoryzacji sankcji prawnych i reżimów odpowiedzialności. Rozróżnienia tych

sankcji i  reżimów, które wchodzą w zakres zastosowania omawianej zasady oraz tych, których

stosowanie  nie  jest  obwarowane  wynikającymi z  niej  ograniczeniami,  Trybunał  Konstytucyjny

dokonuje w oparciu o kategorie:  „środków prawnych o charakterze represyjnym310”.  Zaliczenie

danej sankcji do tego rodzaju środków prawnych otwiera drogę do oceny drugiego elementu testu

zgodności zakwestionowanej regulacji z konstytucyjnym zakazem ne bis in idem. Istota tego etapu

sprowadza się  do oceny, czy rzeczywiście możliwe jest  orzeczenie w stosunku do tego samego

czynu  tej  samej  osoby  łącznie  kilku  środków  o  charakterze  represyjnym  w  podanym  wyżej

znaczeniu.  Istotnym elementem poziomu  konstytucyjnej  ochrony wynikającej  z  konstytucyjnej

zasady  ne bis in  idem  jest  zatem sposób rozumienia  owych „środków prawnych o charakterze

represyjnym”, określanych też w orzecznictwie jako: „kara”, „kara kryminalna”, „sankcja karna”

lub „sankcja  represyjna”.  Nie  w każdym przypadku Trybunał prowadzi pełną analizę charakteru

310 Tak w sprawie P 29/09.
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zbiegających się sankcji. W pewnym zakresie, na potrzeby oceny zgodności regulacji ustawowych z

zasadą  ne  bis  in  idem,  orzecznictwo  wykorzystuje  swoje  ustalenia  dotyczące  pojęcia

„odpowiedzialności karnej” w konstytucyjnym, ogólnosystemowym sensie tego słowa. Zalicza się do

tej  grupy odpowiedzialność  za  przestępstwa,  przestępstwa  skarbowe,  wykroczenia,  wykroczenia

skarbowe oraz odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione groźbą kary. Dopiero

w odniesieniu do tych typów odpowiedzialności i sankcji, które wprawdzie nie należą do powyższej

grupy,  lecz  –  z  uwagi  na  wskazane  wyżej  cechy  -   wykazują  silne  podobieństwa   do

odpowiedzialności  i  sankcji   typu  karnego  w  podanym  wyżej  znaczeniu,  prowadzona  jest

wspomniana  ocena.  W  tym  miejscu  zostaną  omówione  główne  kryteria,  które  Trybunał

Konstytucyjny przyjmuje za decydujące dla przyjęcia aktualizacji zakazu ponownego karania.

2 Kryterium decydującym o niepenalnym charakterze danej sankcji jest jej odwracalność311.

Ta cecha środka prawnego wskazuje raczej na to, że celem jego zastosowania jest  wymuszenie

realizacji  określonego  obowiązku,  a  więc  funkcja  egzekucyjna.  W tym kontekście  podniesiono

także,  że to adresat  normy prawnej sam w zasadzie decyduje się  na zastosowanie wobec niego

sankcji. Skoro bowiem ma możliwość wywiązania się z obowiązku i uniknięcia odpowiedzialności,

a nie czyni tego, świadomie wybiera tę formę egzekucji nałożonego na niego obowiązku. 

Przy  sankcjach  o  charakterze  finansowym  istotnym  kryterium  jest  to,  czy  nałożony

obowiązek świadczenia znajduje pokrycie (stanowi kompensatę) w wydatkach ponoszonych przez

państwo  w związku  z  prowadzonym  postępowaniem.  Jeżeli  w  związku  z  naruszeniem prawa

niezbędne jest podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych, czy też stanowi rekompensatę straty

Skarbu Państwa powstałej na innej drodze, przemawia to za nierepresyjnym charakterem sankcji312.

O charakterze prawnym danej sankcji przesądzać może kategoryzacja materialnoprawnych

przesłanek jej  orzekania. W tych przypadkach,  gdy podstawą  jej  stosowania  będzie  rozumiana

subiektywnie  wina,  Trybunał  skłonny  jest  uznawać,  że  ma  do  czynienia  z  sankcją  penalną.

Uzależnienie orzeczenia środka od przypisania winy wskazuje, że z zastosowaniem sankcji wiąże

się  bowiem zawsze  jakiś  element  potępienia  i  oceny  moralnej,  co  jest  charakterystyczne  dla

odpowiedzialności o charakterze karnym.  Pochodną odmienności materialnoprawnych przesłanek

poszczególnych rodzajów sankcji jest odmienność funkcji, jakie mogą one pełnić.  Pojęcie funkcji

sankcji  prawnych w orzecznictwie  Trybunału Konstytucyjnego  rysuje się  wyjątkowo niejasno  i

311 Por.:  Wyrok TK z dnia 29 kwietnia 1998 r., sygn. akt: K 17/97, OTK ZU 3/1998/, poz. 30, wyrok TK z dnia 4
września 2007 r. , sygn.: P 43/06,  OTK ZU 8/A/2007, poz. 95, wyrok TK z dnia 18 listopada 2010 r., sygn.: P
29/09, op. cit., wyrok TK z dnia 18 lipca 2013 r., sygn.: SK 18/09, OTK ZU 6/A/2013, poz. 80,  wyrok TK z dnia
12 kwietnia 2011 r., sygn.: P 90/08, OTK ZU3/A/2011, poz. 21. 

312 Tak zwłaszcza w wyroku TK z dnia 12 kwietnia 2011 r., sygn.: P 90/08 P 90/08, op. cit. s. 21 oraz wyrok TK z dnia
18 lipca 2013 r., sygn.: SK 18/09, op. cit.
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niejednoznacznie.  Zasadniczo  uważa  się,  że  istotą  sankcji  karnych jest  represja,  natomiast  kar

administracyjnych – profilaktyka i  prewencja313.  Samo  jednak dopatrzenie  się  w danym środku

prawnym  funkcji  mobilizujących,  dyscyplinujących  nie  wyklucza  uznania  sankcji  za  środek

represyjny314. 

Represyjny charakter danej sankcji może być również oceniany przez pryzmat jej surowości

oraz rodzaju dobra prawnego, w które godzi.  W sprawie Kp 4/09315 o represyjnym charakterze

punktowego  systemu  „karania”  uczestników  ruchu  drogowego  za  przekroczenie  dopuszczalnej

prędkości  tudzież  za  inne  zachowania  stanowiące  naruszenie  przepisów  ruchu  drogowego

zdecydowało to, że nagromadzenie pewnej liczby tych punktów może w konsekwencji prowadzić

orzeczenia środka o charakterze represyjnym, jakim jest unieważnienie prawa jazdy. Środek ten nie

tylko  wykazywał  podobieństwo  do  środka  karnego,  lecz  nadto  ingerował  w  sferę  wolności

obywatelskich oraz wiązał się z koniecznością ponownego starania się o uzyskanie pozwolenia.

3 Aplikacja  powyższych  kryteriów  pozwala  na  sformułowanie  pewnych  uogólnionych

wniosków  co  do  rodzajów  reżimów  odpowiedzialności,  których  kumulacja  będzie  budziła

zastrzeżenia z punktu widzenia zasady ne bis in idem316. 

Bez wątpienia zakaz ten obejmuje przede wszystkim regulacje przewidujące wymierzenie

wobec tej samej osoby za ten sam czyn kar za przestępstwo. Dotyczy to w szczególności uznania

jednego czynu za dwa lub kilka przestępstw powszechnych. W systemie polskiego prawa karnego

brak jest instytucji idealnego zbiegu czynów zabronionych jako przestępstwa i z tego też względu

ten problem nie został dotąd wyraźnie zaznaczony w orzecznictwie Trybunału317. Inaczej rzecz się

ma  ze  zbiegiem przestępstwa  powszechnego  z  przestępstwem skarbowym oraz  przestępstwa  i

wykroczenia powszechnego. 

Zakaz  ma  zastosowanie  do  kumulacji  odpowiedzialności  za  przestępstwo  oraz  za

wykroczenie. Zasada ne bis in idem w ujęciu konstytucyjnym  zawiera jednak zakaz podwójnego

karania  tej  samej  osoby  za  ten  sam  czyn  nie  tylko  w  odniesieniu  do  wymierzania  kar  za

przestępstwo,  lecz  także  przy stosowaniu  innych  środków represyjnych,  w  tym sankcji  karno-

administracyjnych318. Zbieg takiego właśnie środka – pod warunkiem jego represyjnego charakteru-
313 Tak w wyroku TK z dnia 14 października 2009 r, sygn.: Kp 4/09, OTK ZU 9/A/2009, poz. 134
314 Wyrok TK z dnia 18 listopada 2010 r., sygn.: P 29/09, op. cit.
315  Wyrok TK z dnia 14 października 2009 r, sygn.: Kp 4/09, op. cit.
316 Nie będzie jeszcze przesądzać naruszenia tej reguły, gdyż niezbędne będzie ocena dalszych elementów.
317 Wprawdzie systemowi polskiego prawa karnego znana jest multiplikacja sankcji za ten sam czyn (por. np. art. 33 §

2 k.k., przepisy karne ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz U. z 2005, Nr 184, poz. 1539),
jest to jednak  inne zjawisko, odbiegające od konstrukcji zbiegu idealnego. 

318 W odniesieniu do sankcji podatkowych oraz ich zbiegu z normami karno – skarbowymi por.: wyroki TK: z dnia 29
kwietnia 1998 r., sygn. akt: K 17/97,  op. cit., z dnia 4 września 2007 r. , sygn.: P 43/06,  op. cit., z dnia 18 lipca
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z karą za przestępstwo lub wykroczenie narusza standard w zakresie konstytucyjnej zasady ne bis in

idem.

Zasada  ta  nie  stoi  natomiast  na  przeszkodzie  pociągnięciu  za  to  samo  zachowanie  do

odpowiedzialności  karnej  i  dyscyplinarnej.  Jako  uzasadnienie  wskazuje  się  tu  odmienność

deontologii obu reżimów odpowiedzialności, ich funkcji, przesłanek i stosowanych kar319.

5.2  Sposób rozumienia „idem”

1 Rzeczywisty poziom konstytucyjnej ochrony, wynikającej z zasady ne bis in idem jest w

znacznej mierze zależny od przyjmowanego sposobu rozumienia  idem. Nie ulega wątpliwości, że

ustalenie, czy rzeczywiście w danym przypadku mamy do czynienia z tożsamą podstawą prawnego

wartościowania, jest nie tylko warunkiem poprawności konstytucyjnej kontroli dublowania sankcji

za  to  samo  zachowanie,  lecz  w  ogóle  warunkiem  jej  dopuszczalności.  Prostą  konsekwencją

uznania,  że  w  danym  przypadku  brak  jest  podstaw  do  przyjęcia  tożsamości  przedmiotu

wartościowania jest stwierdzenie, że sytuacja ta pozostaje poza zakresem zastosowania omawianej

zasady, a ustawodawca nie jest związany wynikającymi z niej ograniczeniami.

Na wagę omawianego tu zagadnienia zwrócono również uwagę w literaturze przedmiotu

poświęconej  zagadnieniom  konstytucyjnego  bądź  konwencyjnego  standardu  wynikającego  z

zasady  ne  bis  in  idem.  Wskazano  przede  wszystkim na  dwa  alternatywne  rysujące  się  na  tle

orzecznictwa  Europejskiego  Trybunału  Praw  Człowieka  ujęcia  idem320.  Podnoszono,  że  punkt

ciężkości  w  rozważaniach  nad  tożsamością  przednormatywnej  podstawy  wartościowania

spoczywać  może  po  pierwsze  tylko  na  elementach  czysto  ontologicznych,  a  w  każdym razie

pozanormatywnych.  W  tym  ujęciu  idem wyznacza  jedność  elementów  świata  zewnętrznego

precyzowanych przez kryteria przestrzenne, czasowe. Istotnym elementem przy ustalaniu jedności

podstawy prawnej oceny jest treść przeżyć psychicznych podmiotu odpowiedzialnego, w tym jego

zamiar i motywy.  W omawianym tu sposobie rozumienia  idem uwzględnia się  również fakt,  że

każde zdarzenie i zachowanie się człowieka osadzone jest w kontekście wyznaczanym przez oceny

społeczne i znaczenia, jakie poszczególnym aktywnościom nadają reguły życia społecznego321. W

2013 r., sygn.: SK 18/09, op. cit., z dnia 12 kwietnia 2011 r., sygn.: P 90/08, op. cit. 
319 Wyrok TK  z dnia 8 października 2002 r., sygn.: K 36/00, OTK ZU 5/A/2002, poz. 53, wyrok TK z dnia 2 września 

2008 r., sygn.: K 35/06, OTK ZU 7/A/2008, poz. 120.
320 Por. P. Hofmański (w:)  L. Garlicki (red.)  Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych

Wolności. Komentarz. Tom II Komentarz do art. 19 – 59 oraz do Protokołów dodatkowych, Warszawa 2011,  M.
Jackowski,  Zasada ne bis in idem w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, op. cit.,  P. Kardas,
Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym (…), op. cit. oraz tegoż Autora Konstrukcja idealnego zbiegu przestępstw
a konstytucyjna i konwencyjna zasada ne bis in idem (…), op. cit.

321 Co do  tego  ostatniego  kryterium  por.  wypracowaną  w  orzecznictwie  ETPCz  koncepcję  istotnych  elementów
tożsamości stanu faktycznego, szerzej w powołanych wyżej uwagach M. Jackowskiego oraz P. Hofmańskiego.
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alternatywnym  do  przedstawionego  wyżej  modelu  idem  akcentuje  się  tymczasem  momenty

normatywne. To sposób  opisu elementów istotnych z punktu widzenia każdej z konkurujących

norm współwyznacza tu jedność bądź wielość przedmiotów wartościowania.  Istotne są stosunki

logiczne,  w  jakich  pozostają  –  zależnie  od  prezentowanych  przez  poszczególnych  autorów

poglądów - czy to same normy sankcjonujące, czy też zakresy ich zastosowania, czy wreszcie opisy

czynności sprawczych322. 

2 Sygnalizowane wyżej wahania  co do sposobu rozumienia  idem są  również  obecne w

orzecznictwie  Trybunału  Konstytucyjnego.  Wyraźny  jest  brak  jednolitości  poglądów  sądu

konstytucyjnego w omawianym względzie. 

Za przeważający uznać trzeba ten kierunek wykładni omawianego pojęcia, który zgodnie z

poczynionymi wyżej ogólnymi uwagami, określić można jako ontologiczny. Charakterystyczne dla

grupy  orzeczeń  nawiązujących  do  tego  sposobu  wyznaczania  idem  jest  to,  że  dla  przyjęcia

tożsamości przednormatywnej podstawy prawnego wartościowania nie ma decydującego znaczenia

różnica  w  sposobie  ujęcia  znamion  czynów  zabronionych  lub  warunków  zastosowania  danej

instytucji.  Punktem  odniesienia  Trybunał  czyni  tu  wspólną  część  zakresów  zastosowania

wszystkich  zbiegających  się  norm.  Stwierdzenie,  że  istnieje  taki  fragment  zachowania  się

człowieka,  który  może  być  przedmiotem prawnej  oceny  z  punktu  widzenia  co  najmniej  dwu

różnych obowiązujących w systemie norm, pozwala uznać warunek istnienia idem za spełniony. 

Trybunał nie wyklucza przyjęcia idem, jeśli zakres zastosowania konkurujących norm różni

się tym, że tylko jedna z nich warunkiem odpowiedzialności czyni wystąpienie określonego skutku.

W sprawie P 90/08, przyjęto istnienie idem pomiędzy zachowaniem polegającym na nieujawnieniu

właściwemu organowi podatkowemu źródeł przychodu323 oraz na uchylaniu się od opodatkowania

przez  nieujawnienie  właściwemu  organowi  przedmiotu  lub  podstawy  opodatkowania  lub

niezłożenie deklaracji oraz narażenie tym samym podatku na uszczuplenie324. Podobnie brak było

wątpliwości, co do istnienia idem w przypadku zachowania polegającego na wykazaniu w złożonej

deklaracji  podatkowej  wyższej  od  należnej  kwoty zwrotu  różnicy  podatku  lub  kwoty zwrotu

podatku  naliczonego325 od  takiego  samego  zachowania,  tyle  że  rozpatrywanego  w  szerszej

322 Por. rekapitulację prezentowanych w literaturze poglądów oraz próbę ujednolicenia nomenklatury podjętą przez Ł.
Pohla, Zbieg przepisów ustawy (...), op. cit.

323 Art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od
dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach pobiera się
zryczałtowany podatek dochodowy  w wysokości 75% dochodu 

324 Art. 54 § 1 k.k.s.: Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu
lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji,  przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze
grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. 

325 Nieobowiązujący już w chwili obecnej przepis art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług w brzmieniu: "W razie stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu
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perspektywie, uwzględniającej skutek złożenia takiego nieprawdziwego oświadczenia, którym było

narażenie podatku na uszczuplenie326.

Nie jest decydująca dla przyjęcia idem charakterystyka zachowania odnosząca się do treści

przeżyć  psychicznych sprawcy naruszenia.  Nieujawnienie  źródeł przychodu pojmowane  czysto

przedmiotowo zostało uznane za tożsame - w sensie możliwości przyjęcia idem - z zachowaniem

polegającym na nieujawnieniu tych źródeł „w celu uchylenia się od opodatkowania”327. Podobnie

nieopłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe, macierzyńskie lub wypadkowe pracownika jest

tożsame – w podanym wyżej znaczeniu – z przybierającym taką właśnie postać naruszaniem praw

pracownika tyle że podejmowanym „złośliwie” lub „uporczywie”328.  

Nie  wyklucza  przyjęcia  idem  różnica  w  sposobie  ujęcia  czynności  wykonawczej,

stanowiącej naruszenie prawa. W sprawie P 29/09 Trybunał przyjął istnienie „idem” w odniesieniu

do  trzech  podstaw  odpowiedzialności,  w  tym  przepisu  statuującego  delikt  administracyjny,

wykroczenie oraz przestępstwo. Zgodnie z art. 24 ust. 1 zd. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń

społecznych,  ZUS mógł  wymierzyć  płatnikowi składek  dodatkową  opłatę do  wysokości  100%

nieopłaconych składek  w razie  nieopłacenia  składek  lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości.

Przepis  art.  98  ust.  1  pkt  1  ustawy przewidywał  odpowiedzialność  za   wykroczenie  płatnika

składek,  który  nie  dopełniał  obowiązku  opłacania  składek  na ubezpieczenia  społeczne  w

przewidzianym przepisami  terminie.  Zgodnie  zaś  z  art.  218  §  1  k.k.  karze  w  tym przepisie

określonej  podlegał  ten,  kto   wykonując  czynności  w  sprawach  z  zakresu  prawa  pracy  i

ubezpieczeń  społecznych,  złośliwie  lub  uporczywie  naruszał  prawa  pracownika  wynikające  ze

stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego. Rozpatrując wątpliwości konstytucyjne odnoszące

się  do  tak  skonstruowanego  systemu  sankcjonowania  zachowań  polegających  na  naruszeniu

przepisów  ustawy  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych  Trybunał,  nie  miał  wątpliwości,  że

ukształtowany  wskazanymi  wyżej  przepisami  mechanizm,  przewidywał  kumulację

odpowiedzialności za „ten sam czyn polegający na niepłaceniu (przez osobę fizyczną – dop. P.C.)

składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne bądź innych składek pobieranych

przez ZUS lub opłacaniu ich w zaniżonej wysokości”.

różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej, naczelnik urzędu skarbowego lub organ
kontroli skarbowej określa kwotę zwrotu w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe
w wysokości odpowiadającej 30 % kwoty zawyżenia". 

326 K 17/97 oraz P 43/06. Zgodnie z art. 56  § 1 k.k.s., karze w tym przepisie określonej podlega: "podatnik, który
składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie,
podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych,
przez co naraża podatek na uszczuplenie".  

327 Wyrok TK z dnia 12 kwietnia 2011 r., sygn.: P 90/08, op. cit.
328 Wyrok TK z dnia 18 listopada 2010 r., sygn.: P 29/09, op. cit.
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3 Zaprezentowane  wyżej  rozumienie  „idem”,  akcentujące  ontologiczny  element  w  jego

interpretacji,  nie  jest  jednak powszechnie  i jednolicie  przyjmowane w orzecznictwie Trybunału.

Wyraźnie bowiem w niektórych rozstrzygnięciach uzależnia się stwierdzenie konkurencji norm w

stosunku do tego samego przedmiotu wartościowania od okoliczności i kryteriów normatywnych.

W postanowieniu w sprawie P 25/11329, umarzając postępowanie zainicjowane dwoma pytaniami

prawnymi  sądów  rejonowych,  Trybunał  jednoznacznie  uznał,  że  istotne  z  punktu  widzenia

możliwości stwierdzenia  idem  są wzajemne relacje logiczne i semantyczne pomiędzy zakresami

znaczeniowymi  znamion  obu  przepisów  wysławiających  typy  czynów  zabronionych,  którym

odpowiadało oceniane zachowanie. Jak to ujęto,: „(...) zbieg (…) przestępstwa z wykroczeniem ma

miejsce  w  szczególności  wówczas,  gdy  znamiona  wykroczenia  są  częścią  składową  znamion

przestępstwa (...)”. Warunkiem tożsamości podstawy wartościowania były również określone racje

o charakterze teleologicznym, skoro Trybunał poddawał w wątpliwość istnienie idem, twierdząc, że

: „(...)  w istocie mamy wyłącznie do czynienia z przestępstwem, którego znamiona „pochłonęły”

(„skonsumowały”)  znamiona  wykroczenia  (...)”330.  Pytania  prawne  dotyczyły  zgodności  z

konstytucyjną  zasadą  ne  bis  in  idem  przepisu  statuującego  konstrukcję  idealnego  zbiegu

przestępstwa i wykroczenia (art. 10 § 1 k.w.) oraz takiego rozumienia przesłanki ne bis in idem na

gruncie kodeksu postępowania karnego (art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.), która ogranicza jej zakres jedynie

do przestępstw. W pierwszej ze spraw doszło do zbiegu odpowiedzialności osoby odpowiedzialnej

za zapewnienie zgodnych z zasadami bhp warunków pracy za wykroczenie z art. 283 § 1 k.p. oraz

za przestępstwo kwalifikowane z art. 220 § 1 k.k. w zw. z art. 155 k.k. (w zw. z art. 11 § 2 k.k.).

Normy wyrażone w powołanych przepisach konkurowały do oceny zachowania polegającego na

zaniechania  wykonania  szeregu   obowiązków331,  co  ostatecznie  doprowadziło  do  śmierci

pracownika.

W  drugiej  ze  spraw,  kierujący  samochodem  należącym  do  oskarżonej  przekroczył

dozwoloną prędkość,  co zostało  wskazane przez urządzenie radarowe.  Właścicielka pojazdu, w

oświadczeniu przesłanym Straży Miejskiej wskazała, że pojazdem kierowała inna osoba, niż miało

to  miejsce  w rzeczywistości,  podając  jej  imię  i  nazwisko.  Zachowanie  to  zostało  w pierwszej

kolejności zakwalifikowane jako wykroczenie z art. 65 § 1 pkt 1 k.w., polegające na umyślnym

wprowadzeniu w błąd funkcjonariusza Straży Miejskiej w ten sposób, że wiedząc, iż należącym do

329 Postanowienie TK z dnia 14 lutego 2014 r., sygn. akt: P 25/11, OTK ZU2/A/2014, poz. 23.
330 Strona 12 uzasadnienia.
331 Wskazania  dróg  transportowych,  ciągów  komunikacyjnych,  miejsc  do  dokonywania  załadunku  samochodów

ciężarowych; szczegółowej instrukcji dotyczącej sposobu wykonywania przez pracowników prac porządkowych w
warunkach zagrożenia; sprzętu ostrzegawczego, w jaki powinni zostać wyposażeni pracownicy wykonujący pracę
w  warunkach  zagrożenia;  poddania  pracowników  szkoleniu  wstępnemu  –  instruktażowi  stanowiskowemu  w
zakresie bezpieczeństwa pracy na stanowiskach „operator wózka jezdniowego” i „sortowacz-ładowacz”; poddania
szkoleniu wstępnemu osób sprawujących nadzór na pracownikami wykonującymi czynności porządkowe.
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niej pojazdem kierowała określona osoba, w oświadczeniu przesłanym Straży Miejskiej obwiniona

wskazała dane innej osoby. Czyn ten został następnie objęty aktem oskarżenia o przestępstwo z art.

235 k.k., w którym zarzucono oskarżonej, że skierowała postępowanie o wykroczenie przeciwko

innej osobie (obywatelowi Białorusi), przez złożenie oświadczenia, z którego wynika, że osoba ta,

kierując  należącym  do  oskarżonej  pojazdem,  przekroczyła  dozwoloną  prędkość,  gdy w

rzeczywistości w podanym miejscu i czasie pojazdem kierowała jeszcze inna osoba.

Normatywny sposób rozumienia  idem jest  jeszcze bardziej widoczny w tym fragmencie

uzasadnienia, w którym Trybunał uzależnia przyjęcie zbiegu od pełnego pokrywania się  katalogu

naruszonych danym zachowaniem norm sankcjonowanych na gruncie przepisów bezpieczeństwa i

higieny pracy oraz na gruncie 220 § 1 k.k. w zw. z art. 155 k.k. Trybunał stwierdza wprost: „(..) nie

można wykluczyć,  że  spośród  obszernej  listy  przedstawionych przez  inspektora  pracy  naruszeń

przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które wyczerpują znamiona wykroczenia, nie

wszystkie  pozostają  w  bezpośrednim  związku  z  zarzutami  aktu  oskarżenia  wniesionymi  przez

prokuratora (...)”332.

Również w sprawie P 6/00 Trybunał dał wyraz takiemu rozumieniu idem, które wyraźniej

akcentuje elementy normatywne, niż ontologiczne. Trybunał uznał bowiem, że skoro sankcja z art.

27 ust. 2 ustawy o VAT za  nieprowadzenie ewidencji lub prowadzenie jej w sposób nierzetelny,

dotyczy  jedynie  podatników  zwolnionych  od  podatku  ze  względu  na  wartość  sprzedaży  nie

przekraczającej kwoty 80.000 zł,  zaś przepis art.  99 ustawy karnej skarbowej z 26 października

1971  r.  uzależnia  kryminalizację  naruszenia  przepisów podatkowych  od wystąpienia  skutku w

postaci „narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku”, brak jest  podstaw do uznania,  że

zakresy  obu  tych  przepisów  pokrywają  się333.  Różnica  pomiędzy  konkurującymi  podstawami

odpowiedzialności polegająca na tym, że jedna z nich uzależniała odpowiedzialność od wystąpienia

określonego  skutku  określonego  zachowania  (nieprowadzenia  bądź  nierzetelnego  prowadzenia

ewidencji podatkowej), przesądziła o niedopatrzeniu się przez Trybunał aktualizacji zasady ne bis

in idem. 

4 Dostrzec trzeba, że omawiane tu zagadnienie ma w kontekście orzecznictwa Trybunału

Konstytucyjnego  pewną  specyfikę.  Refleksja  sądu  konstytucyjnego  nad  zagadnieniem istnienia

bądź nieistnienia idem oraz formułowane w tym zakresie poglądy są często wbudowane w analizę

formalnych  przesłanek  dopuszczalności  kontroli  konstytucyjnej  w  poszczególnych  trybach.  Nie

dość konsekwentne  i umiejętne rozgraniczanie tych elementów staje się źródłem wielu niejasności

332 Strona 12 uzasadnienia.
333 Wyrok TK z dnia 18 czerwca 2001 r., sygn. akt: P 6/00, OTK ZU5/2001, poz. 120.

168



co do przyjmowanego przez Trybunał sposobu rozumienia idem. Ma to też swoje konsekwencje w

poziomie konstytucyjnego standardu wynikającego z zasady ne bis in idem, albowiem prowadzi do

błędnego  odczytania  przyjmowanego  przez  Trybunał  sposobu  rozumienia  tożsamości

przednormatywnej  podstawy  odpowiedzialności  oraz  do  nieuzasadnionej  rezygnacji  z

merytorycznej kontroli przepisów i instytucji stojących – przynajmniej prima faciae - w kolizji z

omawianą zasadą konstytucyjną. 

Z  tego  powodu  analiza  interpretacji  omawianej  kategorii,  w  szczególności  w  kierunku

ukazania negatywnych skutków dla standardu ochrony konstytucyjnej wynikającej z zasady ne bis

in idem,  jest utrudniona. Z drugiej jednak strony pewne negatywne konsekwencje normatywnego

ujęcia  idem  uwidaczniają  się  dopiero  w  kumulacji  z  nazbyt  rygorystycznym  i  nie  do  końca

zgodnym z funkcją poszczególnych trybów kontroli konstytucyjności rozumieniem przesłanek ich

dopuszczalności (art. 79 Konstytucji RP lub art. 193 Konstytucji RP).

Z orzecznictwa Trybunału nie wynika w sposób jasny, czy w poszczególnych przypadkach

brak  możliwości  przeprowadzenia  merytorycznej  kontroli  wynika  z  niespełnienia  wymogów

formalnych pytania prawnego czy skargi konstytucyjnej, czy też z przekonania Trybunału o braku

idem i tym samym o braku aktualizacji zakazu ne bis in idem. Wątpliwości te trafnie podsumowano

w zdaniu odrębnym Sędzi TK Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz do wyroku TK w sprawie P

41/10334, wskazując, że: „przesłanki dopuszczalności rozpoznania pytania prawnego są i muszą być

traktowane jako  niezależne  od przesłanek merytorycznego rozstrzygnięcia  sprawy będącej jego

przedmiotem”, z tym tylko, że twierdzenie to należałoby odnieść do wszystkich trybów kontroli,

które wymagają przeprowadzenia uprzedniej weryfikacji spełnienia warunków formalnych. 

Zależność,  o której wyżej mowa, widoczna jest na przykład na tle analizy postanowienia

Trybunału umarzającego postępowania zainicjowane pytaniem prawnym w sprawie P 25/11. Jak to

już wyżej wspomniano, Trybunał odmówił merytorycznej kontroli kwestionowanych przez sądy

regulacji wskazując, że nie jest jasne, w jakich dokładnie relacjach pozostają normy wynikające z

poddanych kontroli przepisów. Decydujące dla Trybunału było to, że nie wykazano – w stopniu

wymaganym przez  art.  193  Konstytucji  oraz  konkretyzujące  go  przepisy  ustawy  o  Trybunale

Konstytucyjnym – czy w istocie do oceny tego samego zachowania znajdą zastosowanie wszystkie

kwestionowane przepisy (czy też wszystkie normy wynikające z tych przepisów). W sprawie P

41/10 Trybunał stwierdził, że Wojewódzki Sąd Administracyjny nie wykazał spełnienia przesłanki

funkcjonalnej pytania  prawnego, albowiem przedmiotem jego  kontroli było  stosowanie jednego

tylko przepisu składającego się na mechanizm sankcjonowania, który z kolei budził wątpliwości z

punktu widzenia zasady ne bis in idem. W zdaniu odrębnym trafnie zwrócono uwagę, że z uwagi na
334  Wyrok TK z dnia 19 czerwca 2012 r., sygn. akt: P 41/10, OTK ZU 6/A/2012, poz. 65.

169



specyfikę  sporu  konstytucyjnego  dotyczącego  naruszenia  zakazu  już  taka  tylko  sytuacja

uprawniała, a nawet obligowała sąd do sformułowania pytania prawnego.

Kwestia  powyższa  prezentuje  się  w  orzecznictwie  Trybunału  wyjątkowo  niejednolicie.

Przypomnieć bowiem trzeba,  że w sprawie P 29/09 Trybunał podzielił  zastrzeżenia Prokuratora

Generalnego  co  do  wąskiego  zakresu  zbiegu  przepisów  sankcjonujących  zaniechanie  wpłat

zaliczek na ubezpieczenia społeczne (art. 24 ust. 1 oraz art. 98 ust. 1 pkt 1 i 6 oraz ust. 2 ustawy o

systemie ubezpieczeń społecznych) z przestępstwem złośliwego lub uporczywego naruszania praw

pracownika wynikających ze stosunku ubezpieczenia społecznego (art. 218 k.k.)335, a mimo to nie

kwestionował  ani  spełnienia  warunków formalnych  pytania  prawnego,  ani  istnienia  idem,  ani

sytuacji kolizji norm. Nie wymagał zatem, by w rozpatrywanym przez sąd przypadku wszystkie

przepisy w pełnych zakresach ich zastosowania były aplikowane do ustalonego stanu faktycznego.

Za wystarczające,  zarówno z punktu widzenia warunków formalnych kontroli,  jak i aktualizacji

zasady ne  bis in idem, Trybunał uznawał samą tylko możliwość zastosowania wszystkich norm, w

stosunku do tego samego fragmentu zachowania tej samej osoby.  Decydujące było tu zatem to, że

do  tego  samego  wyznaczanego  przy  wykorzystaniu  kryteriów  ontologicznych  fragmentu

aktywności tej samej osoby konkurują różne obowiązujące w systemie normy.

Podobne do ostatnio prezentowanego stanowisko, choć wyraźniej osadzone w problematyce

warunków formalnych pytania  prawnego,  wyrażono  w zdaniu  odrębnym Sędzi  TK Sławomiry

Wronkowskiej-Jaśkiewicz  do  wyroku  w sprawie  P 41/10.  Trafnie  zwrócono  tam uwagę,  że  o

dopuszczalności pytania prawnego przesądza sama już tylko możliwość orzekania na podstawie

normy prawnej,  która w zestawieniu z inną normą tworzy mechanizm przewidujący kumulację

odpowiedzialności tej samej osoby za to samo zachowanie.

5 Niezależnie  od  potrzeby  przestrzegania  rozróżnienia  kwestii  proceduralnych  od

merytorycznych, należy jednoznacznie opowiedzieć się za przyjęciem w orzecznictwie Trybunału

ontologicznego  rozumienia  „idem”.  Przeciwne  zapatrywanie  prowadzi  bowiem  do  zbytniego

zawężenia zakresu  zastosowania zasady  ne bis  in  idem.  Nie  oddaje  społecznych intuicji co do

tożsamości podstawy ukarania, jako że decydujące znaczenie powinien mieć tu ontologiczny aspekt

zachowania, uzupełniany elementami odnoszącymi się do kontekstu społecznego oraz do znaczenia

poszczególnych fragmentów aktywności na gruncie ocen społecznych.  Posłużenie się  kryteriami

normatywnymi w ustalaniu „idem” naraża niezwykle doniosłą z punktu widzenia ochrony praw

335 Trybunał  wprost  stwierdził,  że:  „niezwykle  rzadko może w praktyce  zdarzyć  się,  że  osoba,  której wymierzono
dodatkową opłatę z tytułu niewywiązywania się  z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne pracownika, zostanie też z tego samego powodu pociągnięta do odpowiedzialności karnej na podstawie
art. 218 § 1 k.k.. Nie jest to jednak niemożliwe", por. również dalej w punkcie 5.3. uzasadnienia.
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jednostki problematykę kilkukrotnego procedowania w przedmiocie tego samego zachowania tej

samej  osoby  na  skrajnie  rozbieżne  oceny  organów  stosujących  prawo.  Jest  to  szczególnie

niepożądane  wobec  poglądów  o  teleologicznym  nie  zaś  tylko  czysto  logicznym  charakterze

kryteriów decydujących o istnieniu bądź nieistnieniu zbiegu336, po drugie zaś wobec przekazania

jurysdykcji  w  sprawie  niektórych  rodzajów  wykroczeń  organom  niesądowym.  Prowadzi  do

sztucznego dzielenia  sytuacji,  które z  pozycji ontologicznych bądź z pozycji ocen społecznych

stanowią  niewątpliwie  jedność.  Uzależnia  stosowanie  mającej  niezwykle  doniosłe  znaczenie

gwarancyjne  reguły  ne  bis  in  idem  od  decyzji  ustawodawcy. Umożliwia  uniknięcie  zarzutu

naruszenia  wspomnianej  zasady przez  odpowiednią  redakcję  opisu  warunków karalności.  Jeśli

bowiem  odmienność  w  sposobie  ujęcia  znamion  zachowania  karalnego  będzie  uznawana  za

kryterium  decydujące  o  odrębności  przedmiotu  wartościowania,  niezwykle  łatwo  będzie

ustawodawcy ominąć gwarancyjny sens omawianego zakazu.  Nie bez znaczenia jest wreszcie fakt,

że normatywne rozumienie idem pozostaje w sprzeczności ze sposobem definiowania tego warunku

przez Europejski Trybunał Praw Człowieka337. 

5.3 Ne bis in idem – zakaz podwójnego procedowania, przypisania czy karania? 

1 Stwierdzenie przez Trybunał,  że zbiegające się  normy przewidują sankcje o karnym –

represyjnym charakterze oraz że w istocie konkurują one do oceny  idem factum,  nie jest jeszcze

jednoznaczne ze stwierdzeniem naruszenia konstytucyjnej zasady ne bis in idem.  Konkluzja taka

wymaga  uprzedniego  ustalenia, do  czego  w  istocie  odnosi  się  zakaz  podwójnego  karania,  a

następnie  odniesienia  tak  zrekonstruowanej  normatywnej  istoty  zakazu  do  ocenianego

uregulowania.  Jak  to  już  wyżej  wskazano,  może  on  dotyczyć  po  pierwsze  samego  już

wartościowania  tego  samego  fragmentu  zachowania  się  tej  samej  osoby  z  punktu  widzenia

przepisów prawa oraz ponownego przypisania odpowiedzialności za to samo zachowanie.  Chodzi

tu zatem o materialnoprawny aspekt tego zakazu, którego wyrazem – de lege lata, na gruncie prawa

karnego materialnego jest art. 11 § 1 k.k. Dyspozycja tego przepisu zakazuje bowiem multiplikacji

czynów zabronionych przez samą tylko multiplikację prawnokarnych ocen odnoszonych do tego

samego fragmentu rzeczywistości. 

336 W. Wróbel, Z problematyki tak zwanego pozornego zbiegu przepisów ustawy (…), op. cit.
337 Por.  koncepcję  "istotnych  elementów stanu  faktycznego'  wypracowaną  w orzecznictwie  Trybunału  na  gruncie

spraw: Franz Fisher p-ko Austrii, wyrok z dnia 20 maja 2002 r., w sprawie WF p-ko Austrii, skarga nr 38275/97, z
dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie Sailer p-ko Austrii, skarga nr 38237/97, por. szerzej:M. Jackowski, Zasada ne bis
in idem w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz P. Kardas,  Konstrukcja idealnego zbiegu
przestępstw a konstytucyjna i konwencyjna zasada ne bis in idem. (Rozważania o konstytucyjnych i konwencyjnych
granicach władzy ustawodawczej), CzPKiNP 2010, Nr 4, ss. 5-52.
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Kolejna potencjalna przestrzeń dla obowiązywania zakazu  ne bis in idem  pojawia się na

płaszczyźnie sformalizowanych czynności konwencjonalnych, rządzących się swoistymi regułami i

tworzącymi odrębną procesową regulację, służącą realizacji normy sankcjonującej338. Może on być

bowiem  odnoszona  właśnie  do  ponownego  (wielokrotnego)  procedowania  w  przedmiocie

odpowiedzialności tej samej osoby za to samo  zachowanie.  Specyficzne problemy powstają na

styku obu wspomnianych dotychczas płaszczyzn aktualizacji ne bis in idem. Możliwe jest bowiem

– w zależności od przyjętych założeń – zarówno uznanie, że zasada ta jest naruszona wtedy, gdy w

ramach  jednego  postępowania  stosuje  się  wobec  adresata  normy  merytorycznej  dwie  odrębne

normy sankcjonujące albo że jej naruszenie następuje tylko w przypadku prowadzenia kolejnych

odrębnych, następujących po sobie postępowań w tym przedmiocie.

Jeszcze inna interpretacja omawianej zasady pozwala stwierdzić,  że niezależnie od liczby

przypisanych  adresatowi  czynów  za  to  samo  zachowanie  (zastosowanych  wobec  niego  norm

sankcjonujących)  oraz  niezależnie  od  liczby  przeprowadzonych  wobec  niego  postępowań  w

przedmiocie jego odpowiedzialności za to samo zachowanie, zasada ne bis in idem jest naruszona

tylko  wtedy,  gdy  zostaną  wykonane  w stosunku  do  niego  co  najmniej  dwie  sankcje.  W tym

przypadku zakres  zakazu  byłby zatem niezwykle  wąsko  zakreślony i  odnosiłby się  jedynie  do

wielokrotnej aplikacji dolegliwości jako konsekwencji tego samego zachowania tej samej osoby.

Niezbędne wydaje się jeszcze doprecyzowanie, czy zakazem w tym ostatnim ujęciu objęty ma być

każdy  przypadek  kilkukrotnego  zadawania  sprawcy  danego  zachowania  jakichkolwiek

dolegliwości, czy też ogranicza się on jedynie do tych dolegliwości, które stanowią konsekwencje

ustalenia  odpowiedzialności.  Ponowną  dolegliwością  może  być  bowiem  samo  już  ponowne

prowadzenie postępowania, nawet bez perspektywy wykonania orzeczonej w ramach niego kary,

szczególnie w tych sytuacjach,  gdy z samym wdrożeniem postępowania  związane są określone

skutki prawne (zawieszenie w prawie wykonywania zawodu) czy społeczne (negatywne oceny).

2 Analizując powyższe zagadnienie na gruncie orzecznictwa Trybunału stwierdzić należy w

pierwszej kolejności,  że nie przykłada ono należytej staranności do precyzyjnego wskazania na

której z podanych wyżej płaszczyzn oddziałuje zasada ne bis in idem w takim ujęciu, jaki wynika z

Konstytucji.  Tę  konfuzję  widać wyraźnie  w  niektórych próbach ustalenia  samej  istoty zakazu.

Podejmując ten wysiłek w sprawie P 26/06339 Trybunał uznał, że : „zasada ne bis in idem sprowadza

się do gwarancji,  że nikt  nie będzie pociągnięty ponownie do odpowiedzialności karnej (karnej

skarbowej) za ten sam czyn zabroniony. Inaczej rzecz ujmując, wyraża się w zakazie podwójnego

338 Możliwe jest również uznanie, że te reguły procesowe są częścią normy sankcjonującej.
339 Wyrok TK z dnia 15 kwietnia 2008 r., sygn.: P 26/06, OTK ZU 3/A/2008, poz.42.
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karania tej samej osoby za popełnienie tego samego czynu”. Synonimicznie Trybunał potraktował

zatem  to  rozumienie  zakazu,  które  odnosi  się  do  ponownego  prowadzenia  postępowania  w

przedmiocie przypisania odpowiedzialności z tym, które sprowadza zasadę do zakazu multiplikacji

sankcji wobec tego samego adresata za to samo jego zachowanie. 

Wyrazem nie dość dużej uwagi przypisywanej przez Trybunał omawianemu w tym miejscu

zagadnieniu  jest  również  stanowisko  wyrażone  w sprawie  P 29/09,  w  którym stwierdzono,  że

przejawem zakazu ne bis in idem na gruncie ustawowym jest zarówno w art. 11 § 1340 k.k., jak i

art.11  § 2341 k.k.,  art.  17  § 1 pkt  7342 k.p.k.,  jak też art.  10  § 1343 k.w.  Zrównano  tym samym

odmienne od strony teoretycznej modele i przejawy zasady  ne bis in idem, przyjmując, że dotyczy

zarówno  płaszczyzny  przypisania  odpowiedzialności  i  podstawy  skazania  (art.  11  § 1  k.k.),

prowadzenia  postępowania  (art.  17  § 1  pkt  6  k.p.k.),  zbiegu  idealnego  czynów  karalnych  z

mechanizmem likwidacji wielości ocen na płaszczyźnie wykonania orzeczonych sankcji (art. 10 § 1

k.w.).  Tym tylko,  że  uwagi  te  czynione  były  obiter  dicta,  wytłumaczyć  można  daleko  idącą

nieścisłość tej wypowiedzi. 

3 Z uwagi na wspomnianą wyżej niekonsekwencję terminologiczną oraz rozbieżności nie

jest do końca możliwa rekonstrukcja poglądu Trybunału na istotę zasady ne bis in idem. Wyraźnie

w  orzecznictwie  zarysowuje  się  po  pierwsze  wąskie  jej  rozumienie.  Sprzeczne  z  zasadą  jest

dopuszczenie do wymierzenia tej samej osobie za to samo zachowanie (ten sam czyn) sankcji o

charakterze karnym (represyjnym)344.Ten właśnie zakaz uznawany jest za samą istotę zasady. 

Nie oznacza to jednak, że Trybunał nie akceptuje szerszego gwarancyjnego znaczenia ne bis

in idem. W powołanej już wyżej sprawie P 26/06, jednoznacznie dał wyraz temu, że samo już tylko

ponowne prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności tej samej osoby za ten sam

czyn narusza zakaz.  W orzeczeniu tym zakwestionowano dwuetapowy mechanizm wymierzenia

sankcji  karnej,  polegający  na  podziale  kompetencji  pomiędzy  organ  niesądowy,  orzekający w

formie mandatu karnego oraz sąd prowadzący odrębne uzupełniające postępowanie w przedmiocie

orzeczenia dodatkowej sankcji w postaci przepadku przedmiotów345. Taką konstrukcję uznano za

340 Ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo.
341 Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno

przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.
342 Nie wszczyna się  postępowania, a wszczęte umarza, gdy postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej

osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się.
343 Jeżeli czyn będący wykroczeniem wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa, orzeka się karę za przestępstwo i za

wykroczenie,  z  tym że jeżeli  orzeczono za  przestępstwo i za wykroczenie karę lub  środek karny tego samego
rodzaju, wykonuje się surowszą karę lub środek karny.  W razie uprzedniego wykonania łagodniejszej kary łub
środka karnego zalicza się je na poczet surowszych.

344 Tak: P 29/09.
345 P 26/06, orzeczenie dotyczyło orzeczenia przez sąd przepadku przedmiotów już po przyjęciu i uprawomocnieniu się
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sprzeczną z Konstytucją i to bez względu na fakt, że wcześniejsze postępowanie zakończyło się

orzeczeniem organu niesądowego oraz że ukarany w pierwszym postępowaniu wyrażał zgodę na

następcze orzeczenie w stosunku przepadku przedmiotów.

Niejednoznaczność pogłębia  stanowisko wyrażone w sprawie Ts 8/13. Odpierając zarzut

naruszenia zasady  ne bis in idem  przez regulację,  która w sytuacji skarżącego doprowadziła  do

ukarania do karą administracyjną w kwocie 50 000 zł, a następnie do zainicjowania postępowania

karnego zakończonego warunkowym umorzeniem postępowania,  Trybunał zwrócił uwagę, że w

wyroku warunkowo umarzającym sąd uwzględnił już orzeczoną w postępowaniu administracyjnym

dolegliwość majątkową. Trybunał dał tym samym wyraz wąskiemu rozumieniu zasady ne bis in

idem  ograniczając  go  –  niekonsekwentnie  wobec  wcześniej  prezentowanego,  na  przykład  w

sprawie  P  26/06   stanowiska  –  do  aplikacji  sankcji  orzeczonych  na  podstawie  dwóch

konkurencyjnych norm sankcjonujących346. 

6 Nadmierna represyjność jako konsekwencja kumulacji odpowiedzialności o charakterze

innym niż karny

1  Problem multiplikacji  sankcji  za  tożsame  naruszenie  prawa  nie  jest  rozpatrywany  w

aspekcie  naruszenia   zasady ne  bis  in  idem  w tych  wypadkach,  gdy konkurujące  sankcje  nie

odznaczają się ową kwalifikowaną cechą nadającą im charakter represyjny. Te zatem przypadki,

pomimo istnienia  idem oraz pomimo kumulacji w stosunku do adresata normy różnych reżimów

odpowiedzialności, pozostają poza zakresem gwarancyjnego znaczenia zakazu. Nie są one jednak

wyłączone  spod  konstytucyjnej  ochrony,  jako  że  tak  ukształtowany  mechanizm  ochrony

konkretnego  dobra  prawnego  może  zostać  uznany  za  naruszający  zasadę  proporcjonalności

wynikającą z art. 2 Konstytucji RP. Co do zasady problem ten jest zatem związany z inną zasadą

konstytucyjną.  Jedynie przez wzgląd na fakt, że również w tym wypadku dochodzi do stwierdzenia

idem, zasadne jest poczynienie kilku obserwacji co do sposobu oceny przez Trybunał nadmiernej

represyjności wynikającej z kumulacji odpowiedzialności.

2 Zauważyć trzeba, że w omawianym tu względzie nieco szerzej w orzecznictwie Trybunału

zakreśla  się  perspektywę oceny naruszenia  zasady proporcjonalności.  Szerzej traktuje  się  samo

idem. W rozważaniach Trybunału pojawia się bowiem w tym kontekście twierdzenie, że punktem

mandatu orzekającego karę grzywny za wykroczenie skarbowe.
346 Postanowienie TK z dnia 27 maja 2014 .r, sygn.: Ts 8/13, rozpoznające zażalenie na postanowienie z dnia 24 lutego 

2014 r., sygn.: Ts 8/13.
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odniesienia jest  całokształt  „negatywnych następstw określonej s y t u a c j i”347 (podkr. moje –

P.C.). Po drugie szerzej ujmuje się kontekst kontroli intensywności sankcji, w tym sensie, że bierze

się pod uwagę  nie tylko sankcję bezpośrednio związaną z popełnieniem określonego czynu, lecz

„całość negatywnych konsekwencji” – w tym, jak można sdzić,  również pośrednich – określonego

naruszenia  prawa.  W  sprawie  Kp  4/09348 jedną  z  przesłanek  uznania  kumulacji  systemu

punktowego  karania  kierowców  oraz  kar  administracyjnych  za  naruszenie  przepisów  ruchu

drogowego uznano  fakt,  że  po  zebraniu  odpowiedniej liczby punktów karnych kierujący tracił

uprawnienia349.  Po  trzecie,  badanie  proporcjonalności  nie  ogranicza  się  do  stwierdzenia

multiplikacji sankcji, lecz bierze pod uwagę różnorodne czynniki, w tym takie jak rodzaj sankcji,

możliwość jej miarkowania, ilość i jakość przesłanek egzoneracyjnych, obostrzenia proceduralne,

dowodowe (por. niżej). 

3  Ocena  kumulacji  odpowiedzialności  za  przestępstwo  lub  wykroczenie  oraz

odpowiedzialności administracyjnej wymaga każdorazowej oceny w perspektywie zróżnicowanych

kryteriów. Początkowo Trybunał formułował w tym względzie bardziej jednoznaczne stanowisko,

wskazując,  że:  „kumulowanie  odpowiedzialności  administracyjnej  i  odpowiedzialności  za

wykroczenia skarbowe  stanowi  (…)  wyraz nadmiernego fiskalizmu i  nie  uwzględnia w żadnym

stopniu  interesu  podatnika,  który  poniósł  wskazaną  karę  administracyjną”  w  toku  dalszego

kształtowania się standardu konstytucyjnego uznano za niezbędne dokonywanie bardziej wnikliwej

charakteru owej odpowiedzialności administracyjnej350. Ostatecznie uznano, że brak jest miejsca na

zgeneralizowane  i  znajdujące  niezawodne  zastosowanie  do  każdego  przypadku  konkurencji

wspomnianych postaci odpowiedzialności twierdzenia i reguły351.

Istotnym  elementem oceny  dochowania  standardu  konstytucyjnego  jest  funkcja  środka

prawnego  stosowanego  w kumulacji  z  reżimem odpowiedzialności  karnej.  Nie  narusza  zasady

proporcjonalności  taki  system  sankcji,  który  przewiduje sankcję  karną  oraz  środki  o  funkcji

restytucyjnej.  Nie  narusza  zatem  art.  2  Konstytucji  RP  odpowiedzialność  za  przestępstwo

prowadzenia robót budowlanych bez wymaganych prawem zezwoleń lub zgłoszeń lub wbrew ich

warunkom (art.  90  ustawy –  Prawo  budowlane)  stosowana  niezależenie  od  administracyjnych

środków nakazu rozbiórki albo obowiązku uiszczenia opłaty legalizacyjnej352. 
347 Wyrok TK z dnia 12 kwietnia 2011 r., sygn.: P 90/08, op. cit., postanowienie TK z dnia 14 lutego 2014 r., sygn. akt:

P 25/11, op. cit.
348  Wyrok TK z dnia 14 października 2009 r, sygn.: Kp 4/09, op. cit.
349 Ibidem.
350 Wyrok TK z dnia 29 kwietnia 1998 r., sygn. akt: K 17/97, op. cit.
351 Począwszy od orzeczenia w sprawie P 6/00, op. cit. poprzez P 90/08, op. cit. po  orzeczenia współczesne, por. SK

18/09, op. cit.
352 Postanowienie TK z dnia 14 lutego 2014 r., sygn. akt: P 25/11, op. cit.
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Mieć  trzeba  na  uwadze,  że  poszczególne  środki  reakcji  prawnej  rzadko  pełnią  funkcje

jednorodne. Identyfikacja tych funkcji wymaga każdorazowo wielopłaszczyznowej analizy danej

instytucji prawnej. W tych zatem przypadkach, gdy określona regulacja posiada wprawdzie pewien

pierwiastek represyjny,  a jednocześnie pełni inne,  ważniejsze z punktu widzenia jej  ratio legis

funkcje,  kumulacja  z  sankcją  karną  może  zostać  uznana  za  zgodna  ze  standardem

proporcjonalności. Z  tych  właśnie  względów  zaaprobowano  w  orzecznictwie  kumulację

odpowiedzialności  za  przestępstwo  lub  wykroczenie  skarbowe  z  konstrukcją  zryczałtowanego

podatku od przychodu z nieujawnionych źródeł przy zastosowaniu stawki 75%353. Podobną ocenę

sformułowano wobec instytucji  określenia wartości niezaewidencjonowanej sprzedaży w drodze

oszacowania  i  ustalenia  zobowiązania  podatkowego  z  tytułu  podatku  VAT  przy  zastosowaniu

stawki 22%, bez prawa obniżenia kwoty podatku należnego w razie nieprowadzenia ewidencji lub

prowadzenia jej w sposób nierzetelny (art.  art. 27 ust. 2 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od

towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze. zm.)354. W obu przypadkach

przyznawano, że kwestionowane instytucje posiadają pewne elementy represyjności, jednak są one

uzasadnione w świetle tych konstrukcji normatywnych i nie naruszają zakaz nadmiernej represji.

Przy  ocenie  naruszenia  zasady proporcjonalności  (art.  2  Konstytucji  RP)  w  kontekście

kumulacji  sankcji  bierze  się  również  pod  uwagę  przesłanki  materialnoprawne  wymierzenia

danej sankcji. Z punktu widzenia punitywności danego środka istotne jest, czy jest on orzekany na

podstawie  samego  faktu naruszenia  obowiązku,  bez  oceny komponenty podmiotowej.  Trybunał

uznaje,  że odpowiedzialność uzależniona od ustalenia winy oraz umyślnego bądź nieumyślnego

charakteru naruszenia jest mniej represyjna od odpowiedzialności obiektywnej. 

Represyjność określonego reżimu odpowiedzialności, w kontekście sposobu ukształtowania

materialnoprawnych  przesłanek  odpowiedzialności,  rozpatrywana  być  powinna  także  od strony

negatywnej.  Katalog  negatywnych  przesłanek  odpowiedzialności  –  kontratypów,  okoliczności

egzoneracyjnych – również jest  czynnikiem współkształtującym poziom represyjności.  Właśnie

brak  możliwości  powołania  się  na  okoliczności  kontratypowe  lub  egzoneracyjne  był  jedną  z

przesłanek stwierdzenia nadmiernej surowości regulacji przewidującej przesunięcie  wykroczenia

do kategorii sankcji administracyjnych (Kp 4/09)355. Jak wskazał Trybunał, jedyną okolicznością,

która może prowadzić do umorzenia postępowania,  jest  użycie pojazdu wbrew woli właściciela

(art.  140ał  ust.  2  pkt  2),  kierujący zaś  nie  może skutecznie  i  w żadnym etapie  postępowania

powołać  jakiejkolwiek  materialnoprawnej  podstawy  pozwalającej  na  uwolnienie  się  od

353 Por. wyroki w sprawach: P 90/08, op. cit., SK 18/09, op. cit.
354 Wyrok w sprawie P 6/00, op. cit.
355 Przedmiotem zaskarżenia w trybie prewencyjnej kontroli były w tej sprawie przepisy  ustawy z dnia 2 kwietnia

2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw.
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odpowiedzialności.

W  tej  perspektywie  wspomnieć  należy  o  wypracowanym  w  orzecznictwie  Trybunału

pojęciu automatyzmu sankcji. Istotne w tym zakresie jest także to, czy zastosowanie danej sankcji

jest obligatoryjne, czy też pozostawione do uznania organu. W tym ostatnim przypadku znaczenia

nabiera rodzaj okoliczności, które zgodnie z brzemieniem danej regulacji mają wpływać na decyzję

o  zastosowaniu  środka.  Znaczenie  ma  też  możliwość  dostosowania  konkretnej  sankcji  do

okoliczności  rozpoznawanej  sprawy.  Brak  możliwości  różnicowania  rodzaju  lub  wysokości

konkretnej  sankcji  celem  jej  dostosowania  do  indywidualnych  okoliczności  danej  sprawy

uznawany jest  w orzecznictwie Trybunału za istotny element  wzmagający poziom represyjności

danego uregulowania. Osobną przesłanką rzutującą na poziom represyjności określonej sankcji jest

kształt okoliczności egzoneracyjnych356. Nadmierne - w stosunku do wielości i stopnia złożoności

stanów  faktycznych  wchodzących  w  zakres  zastosowania  danej  instytucji  -  ograniczenie  ich

katalogu, może być istotną przesłanką oceny stopnia dolegliwości kontrolowanej regulacji. 

Właściwym  i  adekwatnym  kryterium  jest  w  omawianym  tu  zakresie  także  sposób

ukształtowania  procedury,  w  ramach  której  dochodzi  do  wymierzenia  określonej  sankcji.  W

powołanej  już  wyżej  sprawie  Kp  4/09  Trybunał  uznał,  że:  „ustawodawca,  dekryminalizując

naruszenie  przepisów  ruchu  drogowego  polegające  na  przekroczeniu  dopuszczalnej  prędkości,

jednocześnie ustalił wysoce restrykcyjny, nieproporcjonalny sposób karania, pozbawiając przy tym

kierujących gwarancji procesowych, które zapewnia postępowanie w sprawach o wykroczenia i nie

kreując w to miejsce innych, adekwatnych gwarancji,  które zainteresowany mógłby uruchomić”.

Częścią  omawianego  tu  kryterium  jest  także  zakres  kontroli  instancyjnej,  jakiej  z  uwagi  na

określone  uwarunkowania  procesowe,  podlegać  ma  kwestionowana  regulacja.  Ograniczenie

podstaw kontroli, na przykład przez uznanie, że jedynym jej kryterium jest przesłanka legalności,

wpływa na poziom represyjności ocenianego uregulowania. Podobny charakter może mieć nadanie

decyzji wymierzającej karę administracyjną rygoru natychmiastowej wykonalności.

Przejawem nadmierności represyjnego skutku określonej regulacji jest odwołanie do zasady

równości. Jeśli możliwe będzie stwierdzenie, że brak sankcji wobec sprawców naruszeń spowoduje

ich  nieuzasadnione  uprzywilejowanie  w  stosunku  do  jednostek  praworządnych,  będzie  to

przemawiać przeciwko  uznaniu, że kontrolowana sankcja ma charakter oczywiście nieadekwatny

lub nieracjonalny (P 90/08). 

Trudno uchwytnym i trudno poddającym się kategoryzacji, choć z drugiej strony wyraźnie i

często stosowanym w orzecznictwie TK,  kryterium represyjności sankcji jest  coś, co można by

określić  jako jej dolegliwość  sensu stricto. Część środków uważa się  za dolegliwe w podanym
356 Wyrok TK z dnia 14 października 2009 r, sygn.: Kp 4/09, op. cit.
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wyżej znaczeniu z uwagi na sferę wolności jednostki, w którą ingeruje ich stosowanie. 

7 Wnioski

1 Rekapitulując najistotniejsze elementy konstytucyjnego standardu wynikającego z zakazu

ne bis in  idem  stwierdzić można przede wszystkim,  iż  zagadnieniem pierwotnym wobec samej

konstytucyjnoprawnej  problematyki  zasady ne  bis  in  idem,  lecz  niezwykle  istotnym z  punktu

widzenia konstytucyjnego standardu ochrony, jest problem przedmiotu zaskarżenia.

W  przypadku,  gdy  istotą  sporu  konstytucyjnego  ma  być  brak  w  systemie  prawa

jakiejkolwiek  normy,  która  odnosiłaby  się  do  sytuacji  zbiegu  i  –  w  taki  czy  inny  sposób  -

rozstrzygałaby problem konkurencji,  nie  jest  jasne,  czy kontroli winny być  poddane  wszystkie

poszczególne  jednostki  redakcyjne  wysławiające  konkurujące  do  oceny  tego  samego  stanu

faktycznego normy, czy też wystarczające jest poddanie kontroli jednej z nich, czy też możliwe i

prawidłowe z teoretycznego punktu widzenia jest stwierdzenie, że problem rozstrzygnięcia zbiegu

norm nie jest tu w ogóle zagadnieniem związanym z zakresami zastosowania każdej z nich, lecz

odrębna  kwestią,  wyrażającą  się  w  istnieniu  (bądź  braku)  szczególnej  normy  o  charakterze

kolizyjnym,  która  bądź  to  zezwala  (bądź  też  nakazuje)  na  łączne  stosowanie  wszystkich

zbiegających się norm bądź nakazuje w inny sposób rozstrzygać rysującą się kolizję. Problem ten

ma  szczególne  znaczenie  wobec  wykluczenia  spod  kognicji  polskiego  sądu  konstytucyjnego

zaniechań prawodawczych.

Brak jednoznaczności w orzecznictwie Trybunału w zakresie omawianego tu zagadnienia

prowadzi  do  rozbieżnych  ocen  co  do  dopuszczalności  i  zakresu  ewentualnej  kontroli  sądu

konstytucyjnego. 

2 Trybunał  Konstytucyjny  wskazuje  w  swoim  dotychczasowym  orzecznictwie,  że

bezpośrednie stosowanie przez sądy Konstytucji RP w zakresie zasady ne bis in idem  przekracza

granice wykładni sądowej. Stanowisko to wspiera zdaniem Trybunału wzgląd na przyjmowaną w

orzecznictwie SN wąską wykładnię przepisów przewidujących zasadę  ne bis in idem na gruncie

k.p.k. oraz k.k.., ograniczającą ich stosowanie jedynie do przepisów tych gałęzi prawa. 

3 Orzecznictwo Trybunału odrzuca symetryczny charakter  zakazu ponownego prowadzenia

postępowania  o  to  samo  zachowanie  tej  samej  osoby.  Dostrzega,  że konsekwentnie  odczytana

zasada  ne  bis  in  idem  oznaczałaby,  że  wcześniej  zakończone  postępowanie  w  przedmiocie

pociągnięcia do odpowiedzialności w ramach reżimu odznaczającego się stosunkowo niewielkim
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stopniem  punitywności,  stałoby  na  przeszkodzie  egzekwowaniu  odpowiedzialności,  która

gwarantuje szerszą i bardziej kompleksową ochronę naruszonych przez sprawcę wartości. Trybunał

Konstytucyjny podejmuje zatem próbę zawężenia zakresu zastosowania zasady ne bis in idem oraz

uzupełnienia przesłanek jej aktualizacji o dodatkowe kryteria, w tym zwłaszcza takie jak: funkcja

czy cechy poszczególnych rodzajów odpowiedzialności. Trybunał zestawia ponadto konstytucyjną

zasadę  ne  bis  in  idem z  inną  normą  konstytucyjną,  to  jest  z  wymogiem  zapewnienia  przez

ustawodawcę efektywnej ochrony poszczególnym dobrom prawnym.  Ta argumentacja prowadzi

Trybunał  Konstytucyjny  do  kategorycznego  wniosku,zgodnie  z  którym  nie  jest  zgodne  z

porządkiem i  wartościami  konstytucyjnymi  umorzenie  bądź  odmowa  wszczęcia  postępowania

karnego, z uwagi na wcześniejsze pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności za wykroczenie to

samo zachowanie. 

4 Trybunał  stosuje  kilkuetapowy  mechanizm  kontroli  zgodności  zakwestionowanych

regulacji  z  zasadą  ne  bis  in  idem,  przy  czym  pierwsza  faza  polega  na  rozstrzygnięciu,  czy

kumulujące  się  sankcje  lub  reżimy  odpowiedzialności  mają  charakter  represyjny,  kolejnym

ustalenie,  czy  rozpatrywane  normy  w  istocie  konkurują  do  oceny  tego  samego  fragmentu

zachowania tej samej osoby, w dalszej zaś kolejności przedmiotem uwagi jest to, na jakim etapie

egzekwowania  odpowiedzialności  dochodzi  do  kumulacji  negatywnych  konsekwencji  wobec

adresata normy prawnej. 

5 Za kryterium represyjnego charakteru kolidujących reżimów odpowiedzialności Trybunał

uznaje  nieodwracalność   orzekanego  środka  (kary),  ekwiwalentny charakter  świadczenia  (przy

sankcjach finansowych),  kategoryzację materialnoprawnych przesłanek  orzekania kar, przy czym

elementem sugerującym represyjny charakter odpowiedzialności będzie rozumiana subiektywnie

wina,surowość orzekanego środka oraz rodzaj dobra prawne, w które godzi.

6 Aprobująco  odnieść  się  należy  do  przeważającego  w  orzecznictwie  Trybunału

ontologicznego  sposobu  rozumienia  „idem”.  Charakterystyczne  dla  tego  ujęcia  jest  to,  że  dla

przyjęcia tożsamości przednormatywnej podstawy prawnego wartościowania nie ma decydującego

znaczenia różnica w sposobie ujęcia znamion czynów zabronionych lub warunków zastosowania

danej  instytucji.  Nie  jest  zatem  decydująca  dla  przyjęcia  idem  charakterystyka  zachowania

odnosząca się do treści przeżyć psychicznych sprawcy naruszenia. Nie wyklucza przyjęcia  idem

różnica z sposobie  ujęcia czynności wykonawczej,  stanowiącej  naruszenie  prawa.  Trybunał nie

wyklucza przyjęcia  idem,  jeśli zakres zastosowania konkurujących norm różni się tym, że tylko
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jedna z nich warunkiem odpowiedzialności czyni wystąpienie określonego skutku.

Krytycznie  natomiast  odnieść  się  należy do  tych  obecnych  w orzecznictwie  Trybunału

poglądów, w których  uzależnia się  stwierdzenie  konkurencji norm w stosunku do tego samego

przedmiotu wartościowania od okoliczności i  kryteriów o charakterze normatywnym. Prowadzą

one do błędnego odczytania tożsamości przednormatywnej podstawy odpowiedzialności oraz do

nieuzasadnionej rezygnacji z merytorycznej kontroli przepisów i instytucji stojących w kolizji z

zasadą ne bis in idem.

Normatywne  ujęcie  idem  prowadzi  do  zbytniego  zawężenia  zakresu  zastosowania

omawianej  zasady  gwarancyjnej.  Nie  oddaje  społecznych  intuicji  co  do  tożsamości  podstawy

ukarania. Posłużenie się kryteriami normatywnymi w ustalaniu „idem” naraża oceniane zachowanie

tej samej osoby na skrajnie rozbieżne kwalifikacje organów stosujących prawo. Jest to szczególnie

niepożądane  wobec  poglądów  o  teleologicznym  nie  zaś  tylko  czysto  logicznym  charakterze

kryteriów decydujących o istnieniu bądź nieistnieniu zbiegu357.. Prowadzi do sztucznego dzielenia

sytuacji, które z pozycji ontologicznych bądź z pozycji ocen społecznych stanowią niewątpliwie

jedność. Uzależnia stosowanie mającej niezwykle doniosłe znaczenie gwarancyjne reguły ne bis in

idem  od decyzji ustawodawcy. Nie bez znaczenia jest  wreszcie fakt, że normatywne rozumienie

idem pozostaje w sprzeczności ze sposobem definiowania tego warunku przez Europejski Trybunał

Praw Człowieka. 

Szczególnie  podkreślić  należy  znaczenie  wyraźnego  rozgraniczenia  sytuacji  braku

przedmiotu  orzekania,  niespełnienia  przesłanek  formalnych  pytania  prawnego  bądź  skargi

konstytucyjnej oraz braku jednej z przesłanek aktualizacji zasady  ne bis in idem  (np. w postaci

braku idem).

7 Orzecznictwo Trybunału nie  przykłada należytej wagi do precyzyjnego wskazania,  na

której z płaszczyzn oddziałuje zasada  ne bis in idem  w takim ujęciu, jaki wynika z Konstytucji.

Trybunał  synonimicznie  traktuje  to  rozumienie  zakazu,  które  odnosi  się  do  ponownego

prowadzenia postępowania w przedmiocie przypisania odpowiedzialności z tym, które sprowadza

zasadę do zakazu multiplikacji sankcji wobec tego samego adresata za to samo jego zachowanie.

Za sprzeczne z zasadą uznaje się zarówno dopuszczenie do wymierzenia tej samej osobie za to

samo  zachowanie  (ten sam czyn)  sankcji o  charakterze  karnym (represyjnym),  samo  już  tylko

ponowne prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności tej samej osoby za ten sam

czyn,  nałożenie kary,  jak  i aplikację  wszystkich orzeczonych dolegliwości wobec tego samego

sprawcy za to samo zachowanie.

357 W. Wróbel, Z problematyki tak zwanego pozornego zbiegu przepisów ustawy (…), op. cit.
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Rozdział IV

Zasady: Lex poenali retro non agit, lex mitior poenali retro agit

1 Uwagi wstępne

1 Analiza dorobku orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz dogmatyki prawa karnego z

zakresu  wskazanych  w tytule  rozdziału  zasad  musi  uwzględniać  fakt,  że  zagadnieniom tym –

również w kontekście konstytucyjnego  standardu prawa karnego - poświęcono znacznie  więcej

uwagi  w  literaturze  przedmiotu  niż  pozostałym poruszanym w tej  pracy.  Nie  byłoby zatem z

pewnością celowe ani też zgodne z założeniami pracy powtarzanie  tego,  co w interesującej tu

problematyce zostało już podniesione w opracowaniach monograficznych358. 

 2 Mając  na  uwadze  przedstawione  wyżej  uwarunkowania  zasadna  jest  skrótowa  jedynie

rekapitulacja podstawowych założeń i ustaleń definicyjnych, związanych z zagadnieniem wstecznej

skuteczności przepisów prawa karnego. Prezentację tez i  problemów obecnych w orzecznictwie

konstytucyjnym prowadzić należy w dwóch zasadniczych kierunkach, wyznaczanych treścią obu

wskazanych w tytule zasad prawa karnego. Punkt ciężkości prowadzonych rozważań, zwłaszcza w

kontekście  orzecznictwa  Trybunału  Konstytucyjnego,  położony  zostanie  na  weryfikację,  czy

prezentowane  wcześniej,  a  przedstawione  we  wskazanych  wyżej  pracach,  stanowisko  sądu

konstytucyjnego uległo w jakimś zakresie modyfikacji.

2 Ustalenia definicyjne

1 Spośród licznych prezentowanych w piśmiennictwie sposobów definiowania retroaktywności,

na  potrzeby niniejszych rozważań ten,  zgodnie  z  którym jest  nią  każdy przypadek powiązania

jakiegoś elementu zakresu zastosowania normy z przeszłością359. Tak rozumiana retroaktywnośc ma

charakter  stopniowalny,  zależny  od  siły  i  szerokości  powiązań  danej  regulacji  z  faktami

zaistniałymi przed  jej  wejściem w życie.  Stopniowanie  to  przebiega  między normą  absolutnie

nieretroaktywną, odnoszącą się w swoim zakresie zastosowania wyłącznie do zdarzeń przyszłych, a

normą wyłącznie retroaktywną, a więc taką, która stosuje się  wyłącznie do faktów, które miały

358 A. Grześkowiak,  Nullum crimen, nulla poena sine lege anteriori (w:)  Prawa człowieka. Model prawny, red. R.
Wieruszewski, Wrocław 1991, J.  Mikołajewicz,  Prawo intertemporalne. Zagadnienia teoretycznoprawne, Poznań
2000,  A.  Spotowski,  Zasada lex  retro non agit  (geneza,  uzasadnienie,  zasięg),  Palestra  1985,  Nr  9,  P.  Tuleja,
Konstytucyjne podstawy prawa intertemporalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, KPP 1997, z. 1, P.
Tuleja, W.  Wróbel,  Z zagadnień wprowadzenia ponownej  karalności,  PiP 1994,  z. 1.,  W Wróbel,  Z zagadnień
retroaktywności prawa karnego, PS 1993, nr 4, W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie
karnym, Kraków 2003, A. Zoll, Zasady prawa karnego w projekcie konstytucji, PiP 1997, z. 3.

359 W. Wróbel, Zmiana normatywna..., op. cit., s. 333.
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miejsce  i  skończyły  się  przed  jej  wejściem w życie360.  Jedynie  z  uwagi  na  rozpowszechniony

charakter, w tym w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, wspomnieć jeszcze należy o takim

ujęciu omawianej kategorii,  które wyróżnia: „retroaktywnośc właściwą” oraz „retrospektywność

niewłaściwą”361. Wedle tej definicji, retroaktywną właściwie byłaby norma  łącząca skutki prawne

ze zdarzeniami, które wystąpiły przed jej wejściem w życie i z którymi prawo nie wiązało dotąd

żadnych  skutków  prawnych.  Cechą  charakterystyczną  takiego  rozumienia  jest  to,  że  o

retroaktywności  mówić  można  bez  względu  na  to,  czy  dane  zdarzenie,  dotychczas  prawnie

irrelewantne, trwa jeszcze w chwili wejścia w życie tej normy, czy też zakończyło się jeszcze przed

tym momentem362.  Retroaktywnością  niewłaściwą jest  zaś w tym ujęciu  bezpośrednie  działanie

ustawy nowej363.

2 Dla  prawidłowego  nakreślenia  kontekstu  rozważań  wskazać  trzeba,  że  zagadnienie

dopuszczalności  retroaktywności   przepisów prawa  karnego  jest  częścią  szerszego  zagadnienia

teoretyczno-konstytucyjnego,  jakim  jest  kwestia  konstytucyjnych  ram  intertemporalnej

skuteczności norm prawnych364. Konstytucyjny standard prawa karnego w zakresie omawianych w

tym miejscu zasad jest zatem nabudowany na wypracowanych na gruncie ogólnokonstytucyjnym

zasad.   Prawidłowość  ta  ma  po  pierwsze  to  znaczenie,  że  wyznacza  pewne  pierwotne  ramy

akceptowalności zjawiska wstecznej skuteczności norm prawa karnego, po drugie zaś nakazuje

uwzględniać  specyfikę  zagadnienia  retroaktywności na  gruncie  prawa karnego.  W tym drugim

kontekście  zwraca  się  uwagę  zarówno  w  literaturze  przedmiotu,  jak  i  w  orzecznictwie

konstytucyjnym, że zakaz retroakcji winien być w sposób najbardziej restrykcyjny interpretowany

w  sferze  prawa  karnego  (i  daninowego).  Są  to  bowiem  dziedziny,  w  których  jednostka

podporządkowana  jest  bezpośredniemu  władztwu  państwa,  zaś  retroaktywnośc  w  tych  sferach

należałoby traktować jako  manifestacyjny wyraz samowoli i  arbitralności instytucji tworzących

prawo365.

360 Ibidem. 
361 L.  Garlicki  (w:)  K.  Działocha,  L.  Garlicki,  P.  Sarnecki,  W.  Sokolewicz,  J.  Trzciński   (red.) Konstytucja

Rzeczypospolitej Polskiej.  Komentarz. Tom I-V, Warszawa, 2003 r., teza 14 do art. 2, takie ujęcie zaprezentował
Trybunał w orzeczeniu z dnia 30 listopada 1988 r., sygn. K 1/88, OTK 1988, poz. 6, s.101, orzeczeniu z dnia 29
marca 1994 r., sygn.: K 13/93, OTK 1994, cz. I, poz. 6, s. 78, orzeczeniu z dnia 13 lutego 1991 r., sygn. W 3/90,
OTK 1991, poz. 27, s. 26, powołane za W. Wróbel, Zmiana normatywna...., op. cit., s. 320. 

362 W. Wróbel, Zmiana normatywna...., op. cit., s. 321.
363 Por. wyroki TK z: dnia 31 stycznia 1996 r., sygn. K. 9/95, OTK ZU nr 1/1996, poz. 2; 31 marca 1998 r. sygn. K.

24/97, OTK ZU nr 2/1998, poz. 13). 
364 L.  Garlicki  (w:)  K.  Działocha,  L.  Garlicki,  P.  Sarnecki,  W.  Sokolewicz,  J.  Trzciński   (red.) Konstytucja

Rzeczypospolitej Polskiej..., op. cit., teza 14 do art. 2.
365 S.  Wronkowska,  Zmiany  w  systemie  prawnym  (z  zagadnień  techniki  i  polityki  legislacyjnej)  PiP 1991,  z.  9.,

orzeczenie TK z dnia 18 października 1994, sygn.: K 2/94, OTK 1994, cz. II, poz. 36, s. 47, orzeczenie TK z dnia
14 grudnia 1993 r., sygn.: K8/93, OTK 1993, cz. II, poz. 43, s. 418,orzeczenie TK z dnia 29 marca 1994 r., sygn. K
13/93, op. cit., wyrok TK z dnia 10 lipca 2000 r., sygn.: SK 21/99, OTK ZU5/A/2000, poz. 54, wyrok TK z dnia  6
lipca 1999 r., sygn. P 2/99, OTK ZU5/A/1999, poz. 103,
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 O ile w odniesieniu do retroaktywności właściwej w orzecznictwie Trybunału formułuje się

rygorystyczny,  choć  nie  absolutny,  zakaz,  wobec  retroaktywności  niewłaściwej  orzecznictwo

uznaje,  że ustawodawca  może  korzystać  z  zasady  bezpośredniego  działania  prawa,  „jeżeli

przemawia za tym ważny interes publiczny, którego nie można wyważyć z interesem jednostki”366.

Dodać jeszcze można, że wskazane wyżej rozróżnienie obydwu postaci retroaktywności nie

zawsze przyjmowane jest w orzecznictwie TK bez kontrowersji. W sprawie P 40/07367 uznano, że

przepis  ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych w

zakresie, w jakim nakłada na pracodawcę samorządowego obowiązek rozwiązania umowy o pracę

z  pracownikiem  samorządowym  zatrudnionym  na  stanowisku  urzędniczym,  skazanym

prawomocnie za przestępstwo umyślne, co do którego wyrok uprawomocnił się przed wejściem w

życie ustawy ma charakter retrospektywny. W zdaniu odrębnym do tego orzeczenia podkreślono

jednak, że w zaskarżonej regulacji nie występuje „sytuacja w toku”, przez co nie można tu mówić o

retrospektywności  przepisu.  Zastosowana  w  kwestionowanej  nowelizacji  konstrukcja  jest

niezgodna z zasadą niedziałania prawa wstecz,  ponieważ kwestionowany przepis  odnosi się  do

wymogów  dotyczących  nawiązania  stosunku  pracy,  który  został  już  nawiązany  pod  rządami

poprzednio obowiązującej regulacji.

3 Zakorzenienie  zakazu  wstecznej  skuteczności  przepisów  prawa  w  normach  i  zasadach

ogólnokonstytucyjnych nakazuje uwzględniać w toku analizy retroaktywności w prawie karnym

zarówno te uzasadnienia zakazu, które są właściwe tej dziedzinie prawa, jak i te mające swe źródła

w uniwersalnych zasadach ustrojowych. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, ogólny zakaz

retroakcji wiąże się z co najmniej trzema konstytucyjnymi  zasadami: a) trójpodziałem władzy –

ponieważ zawsze w przypadku normy retroaktywnej dochodzi do stanowienia prawa w stosunku do

zamkniętych już stanów faktycznych, co zbliża charakter podejmowanych decyzji do orzeczenia w

konkretnej,  indywidualnej  sprawie,  b)  zaufania  obywateli  do  państwa,  ponieważ  na  nowo

kwalifikuje prawnie wydarzenia z przeszłości, podważając w ten sposób poczucie bezpieczeństwa i

stabilności  porządku  prawnego,  c)  zasady  ochrony  wolności,  ponieważ  podważa  poczucie

odpowiedzialności  za  podejmowane  decyzje,  skoro  ustawodawca  może  nadać  nowe  znaczenia

prawne,  uchylać  udzielone  uprawnienia  lub  nakładać  nowe  obowiązki  w  powiązaniu  z

nieodwracalnymi  faktami  z  przeszłości368.  Istotny  punkt  odniesienia  stanowi  tu  również

366 Tak np. w orzeczeniach z dnia: 2 marca 1993 r., sygn. K 9/92, OTK 1993 cz. I s. 60-74 , 15 lipca 1996 r., sygn.: K
5/96, OTK 1996 t.  II  s.  16-28, oraz późniejszy wyrok TK z dnia 28 lutego 2008 r.,  sygn.: K 43/07 OTK ZU
1/A/2008, poz. 8.

367 Wyrok TK z dnia 16 kwietnia 2008 r., sygn. P 40/07, OTK ZU 3/A/2008, poz. 44
368 W. Wróbel, Zmiana normatywna...., op. cit., s. 335.
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wywodzona z art. 2 Konstytucji RP zasada ochrony praw słusznie nabytych369. 

Wśród  uzasadnień  zakazu  retroakcji  właściwych  dla  prawa  karnego  wskazuje  się  tymczasem:

bezpieczeństwo prawne obywatela i zaufanie do państwa i stanowionego przez nie prawa, ochrona

wolności i godności człowieka, ochronę praw nabytych, zasadę trójpodziału władzy, zasadę winy,

prewencyjne cele kary370. 

3 Normatywne podstawy obowiązywania zasad

               Lex retro non agit oraz  lex mitior poenali retro agit

1 Jak to już wyżej wskazano, zakaz retroaktywnej skuteczności norm prawnych (abstrahując

w tym miejscu  od zakresu tego  zakazu)  znajduje swą generalną  podstawę  w zasadzie państwa

prawnego, wywodzony z art. 2 Konstytucji RP371.

2 Wątpliwości  wzbudziła  natomiast  kwestia  konstytucyjnych  podstaw  obowiązywania

zasady  lex retro  non agit  w okresie  przed wejściem w życie  Konstytucji  RP z 1997  r.  Część

autorów przyjmuje, że o konstytucyjnym zakorzenieniu tej zasady mówić można dopiero od czasu

wprowadzenia  do  systemu  prawnego  w 1989  r.  klauzuli  demokratycznego  państwa  prawnego,

czemu sprzeciwiali się jednak niektórzy przedstawiciele nauki372. 

Konstytucja PRL z 1952 r. pomijała zasadę zakazu retroaktywnej legislacji, a pominięcie to

miało  charakter  celowy,  związany  z  założeniami  ideologicznymi  oraz  doraźnymi  potrzebami

kryminalnopolitycznymi. Wątpliwie i wysoce sporne jest natomiast, czy zmianę stanu prawnego w

zakresie  nieobowiązywania w okresie  od 1952 – 1989 r.  zasady  lex retro  non agit w polskim

porządku  konstytucyjnym  wiązać  można  z  ratyfikacją  w  dniu  3  marca  1977  r.  przez  PRL

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 16 grudnia 1966 r. Przepis

art.  15  tej  umowy  międzynarodowej  ustanawiał  zakaz  retroaktywnej  legislacji  i  to  zarówno

wprowadzającej,  jak i zaostrzającej odpowiedzialność karną oraz wprowadzał nakaz stosowania

ustawy łagodniejszej. Jak się wskazuje, prezentowane przez poszczególnych autorów zapatrywania

zależne są od przyjmowanego stanowiska w zakresie charakteru norm umów międzynarodowych

na gruncie ówczesnego porządku konstytucyjnego, w tym zwłaszcza od poglądów na możliwość

uznania  przepisów  za  normy  samowykonalne,  to  znaczy  nie  wymagające  transpozycji  do

369 Orzeczenie TK z dnia 28 maja 1986 roku w sprawie U 1/86, OTK 1986 s. 32-52. 
370 W. Wróbel, Zmiana normatywna...., op. cit. s. 359 – 380 oraz powołana tam dalsza literatura przedmiotu.
371 L.  Garlicki  (w:)  K.  Działocha,  L.  Garlicki,  P.  Sarnecki,  W.  Sokolewicz,  J.  Trzciński   (red.) Konstytucja

Rzeczypospolitej  Polskiej...,  op.  cit.,  teza  14  do  art.  2,  S.  Wronkowska,  M.  Zieliński,  Problemy  i  zasady
redagowania tekstów prawnych, URM, Warszawa 1993, s 82, W. Wróbel, Zmiana normatywna...., op. cit., s. 392.

372 Por. przywołane przez W. Wróbla poglądy: A. Wąska, A. Gubińskiego, S. Wronkowskiej, M. Zielińskiego oraz J. 
Kochanowskiego, W. Wróbel, Zmiana normatywna..., op. cit., s. 381 oraz 392.

184



krajowego porządku prawnego. 

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego sprzed wejścia w życie Konstytucji RP z 1997 r.

przyjmowało  w sposób nie  budzący wątpliwości i  konsekwentny, że zasada niedziałania prawa

wstecz, chociaż nie została wyrażona w Konstytucji PRL, stanowiła podstawową zasadę porządku

prawnego.  Oparcia  dla  tych  twierdzeń  Trybunał  poszukiwał  w  takich  wartościach,  jak

bezpieczeństwo  prawne  i  pewność  obrotu  prawnego  oraz  poszanowanie  praw  nabytych.373.

Również w orzecznictwie SN (tzw. orzecznictwie rehabilitacyjnym) przyjmowano obowiązywanie

zasady  nullum  crimen  sine  lege  poenali  anteriori,  wyrażonej  w  art.  1  k.k.  z  1969  r.  oraz

obowiązywanie  zasady  nullum  crimen  sine  lege na mocy  ratyfikacji  przez  PRL  w  1977  r.

MPPOiP374.

Zagadnienie obowiązywania w polskim porządku ustrojowym zasady lex retro non agit w

okresie przed 1989 r.  nabrało  istotnego znaczenia  w związku z zainicjowaniem  przez Instytut

Pamięci Narodowej postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i prokuratorów, którzy stosowali

Dekret o stanie wojennym wobec sprawców czynów zabronionych jeszcze przed opublikowaniem

tego aktu prawnego. Art. 61 dekretu o stanie wojennym stanowił, że wchodzi on w życie z dniem

ogłoszenia  z  mocą  od dnia  uchwalenia.  Retroaktywność  dekretu wynikała  nadto ze  znacznego

opóźnienia  publikacji  Dziennika  Ustaw z 14 grudnia  1981  r.  Jak  ustalono,  był  on drukowany

dopiero 17-18 grudnia 1981 r., a do abonentów wysłany nie wcześniej jak 19-23 grudnia 1981 r.

Osoby, które w dniu 13 grudnia 1981 r. organizowały akcje protestacyjne przeciwko wprowadzeniu

stanu wojennego nie miały i nie mogły mieć świadomości bezprawności podejmowanych działań.

Wydane wobec tych osób wyroki skazujące zdawały się zatem naruszać  zasadę lex retro non agit i

zasadę nullum crimen, nulla poena sine lege poeanali anteriori.

We wpisanej do księgi zasad prawnych uchwale SN z dnia 20 grudnia 2007 r., sygn. I KZP

37/07 przyjęto, że ze względu na niezamieszczenie w Konstytucji PRL z 1952 r. zakazu tworzenia

przepisów karnych z mocą wsteczną (zasady lex retro non agit) oraz brak mechanizmu prawnego

umożliwiającego uruchamianie kontroli zgodności przepisów rangi ustawowej z Konstytucją lub z

prawem międzynarodowym,  a  także  ze względu  na  brak  regulacji  określającej  miejsce  umów

międzynarodowych  w  krajowym porządku  prawnym,  sądy  orzekające  w  sprawach  karnych  o

przestępstwa z Dekretu Rady Państwa z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz.

373 Orzeczenie TK z dnia 28 maja 1986 r., sygn. U 1/86, op. cit.
374 Tak np. w wyrokach  z dnia: 27 września 1990 r., sygn. akt V KRN 109/90, OSNKW nr 4-6/1991, poz. 29; 17

października 1991 r., sygn. akt II KRN 274/91, OSNKW nr3-4/1992, poz. 19; 24 października 1991 r., sygn. akt II
KRN 273/91, Lex nr 22068; 21 stycznia 1992 r., sygn. akt WO 135/91, OSNKW nr 9-10/1992, poz. 71; 1 lutego
2007 r., sygn. akt III KK 469/06, OSNwSK nr 1/2007, poz. 342.
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154)  nie  były  zwolnione  z  obowiązku  stosowania  retroaktywnych  przepisów  karnych  rangi

ustawowej. Przepis art. 80 § 2b zdanie pierwsze ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju

sądów  powszechnych  w  brzmieniu  ustalonym  wskazaną  wyżej  uchwałą  został  następnie

zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Wyrokiem TK z

dnia 27 października 2010 r., sygn.: K 10/08, uznano, że art. 80 § 2b zdanie pierwsze ustawy z dnia

27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, rozumiany w ten sposób, że „oczywista

bezzasadność  wniosku  o  zezwolenie  na  pociągnięcie  sędziego  do  odpowiedzialności  karnej”

obejmuje także zagadnienie wymagające zasadniczej wykładni ustawy:  a) jest niezgodny z art. 2

Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej,  b)  nie  jest  niezgodny  z  art.  7,  art.  10  i  art.  42  ust.  1

Konstytucji  oraz  z  art.  7  Konwencji  o  ochronie  praw  człowieka  i  podstawowych  wolności,

sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz

uzupełnionej  Protokołem  nr  2  i  z  art.  15  Międzynarodowego  Paktu  Praw  Obywatelskich  i

Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.375 W samym jednak

rozstrzygnięciu Trybunału nie odniesiono się merytorycznie do trafności wyrażonego w uchwale

SN poglądu co do obowiązywania w okresie przed 1989 r. w polskim porządku prawnym zasady

lex retro non agit.

3 Nie budzi natomiast  wątpliwości,  że za regulację odnoszącą się do czasowego zakresu

zastosowania  norm  prawnokarnych  jest  art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP,  zgodnie  z  którym:

„Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary

przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu

za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego”.

Z uwagi na potrzebę odrębnego omówienia kształtu wynikającego z cytowanego przepisu zakazu

wstecznej  skuteczności  norm prawa  karnego,  w  tym miejscu  poprzestać  można  na  powyższej

konstatacji,  uzupełniając  ją  stwierdzeniem,  że  przepis  art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP  został

powtórzony  w art. 1 § 1 k.k.

4 Dwoistość konstytucyjnych podstaw zakazu retroakcji  przepisów prawa  karnego  rodzi

pytanie o tożsamość treści normatywnych zawartych w obu wskazanych wyżej konstytucyjnych

normach, stanowiących podstawę zakazu retroaktywnego działania prawa karnego. Przy przyjęciu,

że oba przepisy Konstytucji kodują odmienne ujęcia normatywne zakazu retroakcji, niezbędne jest

ustalenie  ich  treści,  a  następnie  zestawienie  i  porównanie  zakresów  zastosowania  obu  norm

konstytucyjnych.  W  dalszej  kolejności  konieczne  jest  zaś  wyjaśnienie,  czy  wyznacznikiem
375 OTK ZU 8/A/2010,  poz.  81.  Por.  również  zdania  odrębne do tego orzeczenia,  w tym  zwłaszcza  zd.  odrębne

Sędziego TK S. Biernata, które zawiera stanowisko co do samych podstaw obowiązywania zakazu retroaktywności
przed 1989 r. 
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konstytucyjnego standardu dla obowiązywania w obszarze prawa karnego reguły lex retro non agit

jest tylko przepis art. 42 ust. 1 Konstytucji, czy też tylko - czy może także - ogólna formuła zawarta

w art. 2 Konstytucji RP. Odpowiedź na powyższe pytanie uwzględniać musi po pierwsze fakt, że w

pewnym co najmniej zakresie art. 42 ust. 1 Konstytucji może być uważany za specjalny wobec

regulacji z art. 2. Prowadzona w celu wyjaśnienia nakreślonych wyżej problemów wykładnia nie

może pomijać także tej okoliczności, iż art. 42 jest przepisem odnoszącym się wprost i w sposób

bezpośredni  do  prawa  karnego  i  odpowiedzialności  karnej,  podczas  gdy  klauzula  państwa

prawnego ma charakter ogólnej, niezwykle pojemnej kategorii normatywnej.  Wskazać należy, że

sygnalizowany wyżej problem jest  pochodną określonej techniki legislacyjnej stosowanej przez

polskiego  ustrojodawcę.   Polegała  ona  na  nadawaniu  poszczególnym zasadom szczegółowym,

wywodzonym  wcześniej  z  ogólnej  formuły  państwa  prawnego  rangę  samodzielnych  zasad

konstytucyjnych,  znajdujących  podstawę  w  odrębnym  przepisie  ustawy  zasadniczej.  Trybunał

wielokrotnie podkreślał, że zabieg ten nie spowodował zubożenia treści zasady demokratycznego

państwa prawnego. 

5 Jako  źródła  obowiązywania  zasady  lex  retro  non  agit  wskazuje  się  również  akty

wiążącego  Rzeczpospolitą  prawa  międzynarodowego. Zgodnie  z  art.  91  Konstytucji  RP,

ratyfikowana  umowa  międzynarodowa  po  jej  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Ustaw  stanowi  część

krajowego  porządku  prawnego  i  jest  bezpośrednio  stosowana,  chyba  że  jej  stosowanie  jest

uzależnione  od  wydania  ustawy.  Umowa  międzynarodowa  ratyfikowana  za  uprzednią  zgodą

wyrażoną  w ustawie  ma  pierwszeństwo  przed  ustawą,  jeżeli  ustawy tej nie  da  się  pogodzić  z

umową.  Jeżeli  wynika  to  z  ratyfikowanej  przez  Rzeczpospolitą  Polską  umowy konstytuującej

organizację  międzynarodową,  prawo  przez  nią  stanowione  jest  stosowane  bezpośrednio,  mając

pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami. W myśl zaś art. 9 Konstytucji RP, Rzeczpospolita

Polska  przestrzega  wiążącego  ją  prawa  międzynarodowego.  Ratyfikowane  umowy

międzynarodowego są również wymienione w katalogu konstytucyjnych źródeł prawa powszechnie

obowiązującego.

        6 Artykuł 7 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności376

wyraża zakaz wstecznej penalizacji, jak też zakaz wymierzania surowszej kary od tej, którą można

było  wymierzyć  w  czasie,  gdy  czyn  zagrożony  karą  został  popełniony.  Również  art.  15

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych377 zakazuje skazania za czyn, który

376 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.,
zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2., Dz. U. z 1993, Nr 61, poz. 284.

377 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia
1966 r., Dz. U. z 1977 r., nr 38, poz. 167.
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w myśl   prawa wewnętrznego  lub międzynarodowego nie  stanowił przestępstwa w chwili jego

popełnienia. Zgodnie z tym przepisem nie może być również zastosowana kara surowsza od tej,

którą można było wymierzyć w chwili popełnienia przestępstwa.

7 O  wiele  mniej  jednoznacznie  rysuje  się  zagadnienie  normatywnych  podstaw

obowiązywania  w  polskim  porządku  konstytucyjnym  zasady  lex  mitior  poenali  retro  agit.

Stwierdzić po pierwsze trzeba,  że wyraźnej podstawy do wywiedzenia  tej zasady nie  dostarcza

tekst  Konstytucji  RP z  1997 r.  Jak  o tym będzie  jeszcze  mowa,  brak  jest  –  również  zdaniem

Trybunału  Konstytucyjnego  –  przekonujących  podstaw  do  wywiedzenia  tej  zasady  z  zasady

demokratycznego  państwa  prawnego  (art.  2  Konstytucji  RP),  tudzież  innych  wartości  i  zasad

ogólnych Konstytucji.  Źródłem obowiązywania tej zasady w polskim systemie prawnym nie jest

również art. 42 ust. 1 Konstytucji RP.

4 Zakres zastosowania i treść  zasady lex poenali retro non agit 

  1 Pytanie  o  zakres  wynikającego  z  art.  42  ust.  1  Konstytucji  zakazu  retroakcji  jest  w

pierwszej  kolejności  pytaniem  o  formułowaną  z  perspektywy  konstytucyjnej  definicję

„odpowiedzialności  karnej”.  Przyjmowane  na  gruncie  tego  przepisu  rozumienie  wspomnianego

wyznacza  bowiem  zarówno  „zewnętrzne”  (relatywizowane  do  innych  gałęzi  prawa),  jak  i

„wewnętrzne” (odnoszone do poszczególnych instytucji w obrębie aktów prawnych zaliczanych

tradycyjnie do systemu prawa karnego) ramy zastosowania gwarancji wynikających z art. 42 ust. 1.

W rozdziale poświęconym konstytucyjnej definicji odpowiedzialności karnej zwrócono już uwagę

na niedostatki ustaleń orzecznictwa polskiego sądu konstytucyjnego w tym zakresie oraz na brak

dostatecznie  operatywnej definicji „odpowiedzialności karnej”.  Pewną swoistością problematyki

granic zastosowania reguł prawa międzyczasowego wynikających z art. 42 ust. 1 jest szeroki zakres

bardzo zbliżonych treściowo zasad wynikających z uniwersalnej zasady demokratycznego państwa

prawnego.  Minimalizuje  to  problem ewentualnego  nieuzasadnionego  zróżnicowania  standardu

konstytucyjnego  w zakresie  zasady  lex  poenali  retro  non  agit  w obrębie  podobnych  reżimów

odpowiedzialności, w zależności od przyjmowanego sposobu rozumienia konstytucyjnej kategorii

odpowiedzialności karnej. 

 2  Za trafne – o czym będzie jeszcze mowa w kolejnym rozdziale - uznać należy próby

sformułowania  definicji  odpowiedzialności  karnej  na  gruncie  art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP

odwołujące się  do kryteriów treściowych, sytuujących się poza sferą czysto normatywną. Tylko

takie ujęcie uniezależnia kwalifikację danego reżimu odpowiedzialności oraz tym samym zakres

konstytucyjnych  gwarancji  wiązanych  z  odpowiedzialności  karną  od  arbitralnych  rozstrzygnięć
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ustawodawcy zwykłego.  Akceptować można   odwołanie  się  przy konstruowaniu  katalogu  tych

kryteriów do  negatywnej  oceny  i  potępienia,  jakie  wiąże  się  z  przypisaniem danego  rodzaju

odpowiedzialności,  wykroczenie  danego  środka  (sankcji)  poza  cel  czysto  egzekucyjny,

restytucyjny, zabezpieczający, retrybutywnej racjonalizacji środka378. 

3 Odsyłając  odnośnie  zakresu  zastosowania  gwarancji  wynikających  z  art.  42  ust.  1

Konstytucji  RP  do  szczegółowych  uwag  poczynionych  w  rozdziale  temu  poświęconym,

sygnalizacyjnie jedynie wskazać można, że dla potrzeb jego wyznaczenia orzecznictwo Trybunału

odwołuje się do kryteriów: rodzaju sankcji, funkcji danego reżimu odpowiedzialności379, skutków,

jakie  wiążą  się  z  przypisaniem  odpowiedzialności  danego  rodzaju,  deontologii  reżimu

odpowiedzialności  oraz  przyjmowanych  przez  ustawodawcę  przesłanek  odpowiedzialności.  W

konsekwencji zakresem gwarancji art.  42 ust.  1 Konstytucji Trybunał obejmuje  przepisy prawa

karnego  sensu  stricto,  prawa  wykroczeń  prawa  karnego  skarbowego.  Orzecznictwo  formułuje

również tezę, zgodnie z którą przepis ten nie obejmuje wszystkich postępowań, w których mogą

zostać  orzeczone  środki  o  charakterze  represyjnym.  Poza  jego  zakresem  pozostaje

odpowiedzialność zawodowa380, dyscyplinarna381, administracyjna382 i karno-administracyjna.

 4 Odrębne  problemy  w  orzecznictwie  Trybunału  Konstytucyjnego  związane  są  z

wyznaczeniem  granic  zastosowania  reguł  intertemporalnych  wynikających  z  art.  42  ust.  1

Konstytucji RP obrębie systemu prawa karnego. Chodzi o identyfikację takich instytucji niespornie

zaliczanych  do  prawa  karnego,  których  charakterystyka  normatywna  tudzież  normatywna

proweniencja uzasadnia odrębne potraktowanie w perspektywie zasad prawa międzyczasowego383.

 5   Nie budzi wątpliwości, że zasada lex severior poenali retro non agit wynikająca z art. 42

ust.  1  Konstytucji  RP oznacza  zakaz  retroaktywnej  penalizacji  zachowań  niekaralnych  według

stanu prawnego z chwili popełnienia czynu. W tym właśnie kontekście w orzecznictwie wskazuje

378 W. Wróbel, Zmiana normatywna...., op. cit., s. 390. 
379 Przyjmując, że nie każdy represyjny element odpowiedzialności przesądza o jego karnym charakterze Trybunał

poszukuje kryteriów ilościowych, odwołując się do pojęcia: „funkcji dominującej”, „przeważającej”. Wszystko to
odbywa  się  przy  braku  refleksji  nad  prawidłowym  sposobem  ustalania  funkcji  poszczególnych  reżimów
odpowiedzialności,  ich  możliwych  kategoryzacji  i  wzajemnych  relacji,  por  szerzej  w  rozdziale  dot.  pojęcia
„odpowiedzialności karnej” na gruncie art. 42 ust. 1.

380 Wyrok TK z dnia 24 października 2000 r., sygn. K 12/00, OTK ZU 7/2000, poz. 255, wyrok TK z dnia 12 maja
2009, sygn.: P 66/07, OTK ZU 5/A/2009, poz. 65.

381 Z pewnym wahaniem i zastrzeżeniem o potrzebie odpowiedniego stosowania niektórych gwarancji art. 42 ust. 1.
Zakaz retroaktywnej skuteczności przepisów prawa dyscyplinarnego Trybunał jest skłonny wywodzić raczej z art. 2
Konstytucji RP, por.: wyrok TK z dnia 19 marca 2007, sygn.: K 47/05, OTK ZU 3/A/2007, poz. 27

382 Zakaz retroaktywnej skuteczności  wywodzony jest  z art.  2  Konstytucji RP,  wyrok TK z dnia 10 grudnia 2007,
sygn.: P 43/07,  OTK ZU  11/A/2007, poz. 155.

383 Chodzi  w szczególności  o  środki  zabezpieczające,  instytucje  probacyjne,  kompensacyjne,  instrumenty polityki
karnej takie jak: przedawnienie, warunkowe przedterminowe zwolnienie, abolicja, amnestia. 

189



się, że wynikający z art. 42 ust. 1 Konstytucji zakaz retroaktywności w obszarze prawa karnego

pokrywa się z zasadą nullum crimen sine lege384. Zasada nullum crimen sine lege stanowi pewien

aspekt  zasady  lex  retro  non  agit.  Tylko  w  tym  wspólnym  zakresie  zastosowania  podlega

konstytucyjnej ochronie.

6 Pewne wątpliwości dotyczą objęcia zakazem wstecznego zaostrzenia karalności. Wydaje

się, że  Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego nie jest w tym zakresie jednoznaczne. Wydaje się

jednak,  że  Trybunał  stoi  na  stanowisku  szerokiej  wykładni  art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP  w

omawianym tu zakresie i obejmuje zakresem działania zakazu również i takie sytuacje. Wynika to z

przyjmowanego przez Trybunał założenia, że zakaz wstecznej skuteczności przepisu prawa karnego

odnosi się do elementów winy i kary385. 

 7 Kontrowersyjnym  zagadnieniem  są  skutki  uchylenia  karalności  w  okresie  pomiędzy

popełnieniem  czynu  zabronionego  a  jego  osądzeniem,  a  następnie  ponownego  przywrócenia

karalności danego zachowania.  Trybunał przyjmuje,  że zasada  nullum crimen sine lege stanowi

pewien aspekt zasady lex retro non agit w tym sensie, że gwarantuje jednostce, że jeżeli w chwili

podejmowania określonego zachowania nie jest  ono przedmiotem zakazu, późniejsza penalizacja

nie  wpłynie  na  sytuację  prawną  jednostki.  Zdaniem  Trybunału  brak  jest  jednak  podstaw  do

przeprowadzenia odwrotnego rozumowania, zgodnie z którym późniejsza rezygnacja z karalności,

oraz wyprzedzająca ją ponowna penalizacja miałyby stwarzać po stronie adresatów norm prawnych

prawo  do  skorzystania  z  dobrodziejstwa  tego  pośredniego  stanu,  w  którym  zachowanie

pozostawało bezkarne.

      Decydującym punktem odniesienia dla oceny, czy kryminalizacja określonego zachowania

narusza  gwarancje  zawarte  w  omawianym  przepisie  Konstytucji,  jest  stan  prawny  z  chwili

popełnienia czynu zabronionego. Kierując się powyższą zasadą Trybunał uznaje, że jeśli w chwili

podejmowania  określonego  zachowania  jest  ono  zabronione  pod  groźbą  kary,  następnie  zaś

karalność tego zachowania ustaje, ponowne przywrócenie karalności tej kategorii zachowań  nie

będzie stanowić naruszenia zakazu wysłowionego w art. 42 ust. 1 Konstytucji. Jak wskazuje sam

Trybunał,:  „Zgodnie z orzecznictwem Trybunału,  wyrażona w art.  42 ust.  1  Konstytucji  zasada

nullum  crimen  sine  lege  nie  obejmuje  sytuacji,  w  których  czyn  był  w  momencie  popełnienia

zabroniony, a potem z rozmaitych względów przestał być karalny. Punktem odniesienia tej zasady

jest moment popełnienia czynu. Wszystko, co dzieje się potem, jest poza zakresem jej stosowania i
384 Wyrok z 25 maja 2004 r., sygn. SK 44/03, op. cit., wyrok TK z dnia 13 stycznia 2005 r., sygn.: P 9/04, OTK ZU

1/A/2005, poz. 9.
385 Wyrok TK z dnia 10 lipca 2000, SK 21/99, op. cit. OTK ZU 5/2000, poz. 144, wyrok TK z dnia 2 września 2008 r.,

sygn. K 35/06 OTK ZU 7/A/2008, poz. 120.
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oddziaływania”386.

Wydaje się,  że powyższa  teza sformułowana została  nazbyt  stanowczo. Sama już  tylko

bliższa analiza orzecznictwa Trybunału wskazuje, że sąd konstytucyjny przyjmuje w rzeczywistości

bardziej wyważone stanowisko we wskazanym tu zakresie. 

W wyroku z dnia 6 lipca 1999 r., sygn. P 2/99 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 9

§ 2 ustawy – Przepisy wprowadzające kodeks karny,  który wyłączał w stosunku do sprawców

umyślnych  przestępstw  przeciwko  życiu,  zdrowiu,  wolności  i  wymiarowi  sprawiedliwości

zagrożonych karą pozbawienia wolności powyżej trzech lat, stosowanie wydanych przed dniem 7

grudnia 1989 r. przepisów ustaw i dekretów, które przewidywały amnestię lub abolicję, jest zgodny

(m.in.) z art. 42 ust. 1 Konstytucji. Uznając uchylenie zastosowanych wobec określonej kategorii

sprawców przepisów amnestyjnych  i  abolicyjnych i  tym samym przywrócenie  karalności  tych

zachowań  za  konstytucyjnie  legitymowane,  Trybunał  sformułował  (por.  s.  8  uzasadnienia)

wielokrotnie  w  późniejszym orzecznictwie  podtrzymywaną  (por.  w szczególności SK 44/03,  P

9/04) tezę, w myśl której „zasada nullum crimen sine lege nie obejmuje sytuacji, w których czyn

był w momencie popełnienia zabroniony, a potem z rozmaitych względów przestał być karalny”.

Tak sformułowana teza wydaje się stać w wyraźnej sprzeczności z innym konsekwentnie

przyjmowanym  w  orzecznictwie  TK  twierdzeniem.  Powszechnie  bowiem  w  swoich

wypowiedziach sąd konstytucyjny przyjmuje – zgodnie zresztą z poglądami wyrażanymi w nauce

prawa  karnego  -  że  naruszeniem  zakazu  lex  retro  non  agit byłoby  przywrócenie  karalności

przestępstw,  w  stosunku  do  których  upłynęły  już  terminy  przedawnienia.  W  odróżnieniu  od

wydłużenia  biegnących  jeszcze  terminów  przedawnienia  (o  czym  szerszej  w  dalszej  części

niniejszych rozważań),  powyższą  sytuację  Trybunał uznaje  za  przykład wstecznego  stosowania

przepisów do  zamkniętych  stanów  faktycznych  i  traktuje  jako  naruszenie  zakazu  wstecznego

działania prawa387. 

Konfrontując przytoczone wyżej zapatrywania dojść należy do wniosku, że rzeczywistym

problemem konstytucyjnym w omówionej wyżej kategorii spraw jest zawsze natura okoliczności

powodujących  ustanie  karalności  określonej  klasy  zachowań.  Dopiero  prowadzona  z

uwzględnieniem  norm,  zasad  i  wartości  konstytucyjnych  ocena  tychże  okoliczności  pozwala

udzielić  odpowiedzi na  pytanie  o  konstytucyjność  regulacji  reaktywujących karalność.  Zwrócić

należy uwagę, że w sprawie P 2/99 Trybunał prowadził merytoryczną ocenę przepisów, które były

podstawą wyłączonej  przez zaskarżony przepis  art.  9  §  2  przepisów wprowadzających  kodeks

386 Wyrok TK: z 6 lipca 1999 r., sygn. P 2/99, OTK ZU nr 5/1999, poz. 103 oraz z 25 maja 2004 r. sygn. SK 44/03,
OTK ZU nr 5/A/2004, poz. 46, wyr. P 9/04, s. 12.

387 Wyrok Tk z dnia 24 maja 2004 r, sygn. SK 44/03, OTK ZU 5/A/2004, poz. 46, wyrok TK z dnia 15 października
2008 r., sygn.: P 32/06 OTK ZU 8/A/2008, poz. 138.
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karny abolicji  i  amnestii.  Uznał,  że  przewartościowanie  podstawowych  założeń  ustrojowych  i

aksjologicznych  prowadzi  do  wniosku  o  braku  możliwości  akceptacji  przesłanek  leżących  u

podstaw  zastosowania  abolicji  i  amnestii.  Zgadzając  się  z  poglądami  przedstawionymi  przez

uczestników postępowania Trybunał wskazał,  że „funkcjonariusze publiczni, jako że dopuszczali

się czynów zabronionych przy poparciu albo inspiracji władzy komunistycznej, byli potem przez tę

władzę  chronieni,  m.in.  za  pomocą  ustaw  przewidujących  amnestię  lub  abolicję.  Względy

sprawiedliwości nakazują zatem wyłączenie zastosowania amnestii w stosunku do tej grupy osób i

poddanie ich normalnej procedurze związanej z wymiarem sprawiedliwości” (s. 9 uzasadnienia). Z

orzecznictwa  Trybunału  jednoznacznie  natomiast  wynika,  że  przedawnienie  (upływ  terminu

przedawnienia)  jest  okolicznością  akceptowaną  jako  podstawa  uchylenia  karalności.

Wprowadzenie  regulacji  przywracających  karalność  uznawane  jest  w  takiej  sytuacji  za

niedopuszczalne. 

8 Istotne znaczenie dla analizy konstytucyjnego standardu ochrony wynikającego z zasady

lex retro non agit w prawie karnym ma ustalenie, czy – lub ewentualnie w jakim zakresie – ma ona

charakter konkretnego konstytucyjnego prawa podmiotowego. W swoim orzecznictwie Trybunał

prezentował pogląd, zgodnie z którym zasada państwa prawnego, a zatem także wynikające z niej

zasady  szczegółowe:  lex  retro  non  agit oraz  zasada  praw  słusznie  nabytych,  nie  stanowią

samoistnego źródła konstytucyjnych praw lub wolności o charakterze podmiotowym.  Wszystkie

one mają charakter zasad przedmiotowych, wyznaczających granice ingerencji władzy publicznej

w sferę praw podmiotowych. Naruszenie tych zasad może uzasadniać zarzut niedopuszczalnego

wkroczenia przez tę władzę w sferę konstytucyjnie chronionych praw lub wolności jednostki, co w

konsekwencji  prowadzi  do  stwierdzenia  sprzecznego  z  porządkiem konstytucyjnym naruszenia

tych praw lub wolności”388. 

Konsekwencją takiego ujęcia charakteru wspomnianych zasad są istotne ograniczenia, jakie

orzecznictwo Trybunału wprowadza w odniesieniu do  skarg konstytucyjnych zarzucających ich

naruszenie.  Trybunał  Konstytucyjny  wymaga  zazwyczaj  w  takich  sprawach  precyzyjnego

wskazania, w zakresie jakich praw lub wolności konstytucyjnych sąd lub inny organ administracji

publicznej wydał orzeczenie sprzeczne z zakazem retroakcji (lub zasadą ochrony praw nabytych)389.

Nie jest zatem wystarczające samodzielne powołanie się na zarzut naruszenia omawianych w tym

miejscu  reguł.  Podobne  stanowisko  Trybunał  wyraził  w  sprawie  SK  7/98,  w  które  wprost
388 Postanowienie TK z dnia 17 lutego 1999 r., sygn.: Ts 154/98, Z.U. 2/1999, poz. 34. Stanowisko to jest aktualne, o

czym przekonuje postanowienie TK z dnia 15 marca 2013, sygn.: Ts 9/13, OTK ZU 4/B/2013, poz. 437.

389 Dotyczy to również orzeczeń w sprawach karnych – wyrok TK z dnia 10 lipca 2000 r., sygn.: SK 21/99, op. cit.,
por. niżej.
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stwierdził: „dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw w trybie skargi konstytucyjnej podstawy

poszukiwać należy nie w ogólnej klauzuli demokratycznego państwa prawnego, lecz w konkretnych

postanowieniach Konstytucji”.

Konstytucyjny status zasady lex retro non agit kształtuje się odmiennie w tym zakresie, w

jakim jest ona wywodzona z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP i dotyczy „odpowiedzialności karnej” w

rozumieniu  konstytucyjnym.  Twierdzenie  to  dowodzi,  że  wyodrębnienie  przez  ustrojodawcę

omawianej zasady z ogólnej kategorii państwa prawnego miało istotne i wymierne znaczenie dla

konstytucyjnego standardu prawa karnego. Podkreślenia jednak wymaga, że samodzielny charakter

zakazu retroaktywnej skuteczności norm prawa karnego, wynikający z art. 42 ust. 1 Konstytucji

odnoszony jest w orzecznictwie Trybunału jedynie do wąsko rozumianej odpowiedzialności karnej.

Kryterium tego zawężenia nie jest w orzecznictwie prezentowane jasno. Trybunał odwołuje się w

tym miejscu do niezbyt klarownego podziału na te elementy normy prawa karnego, których wzorce

wynikają wprost z przepisów Konstytucji oraz te, które – pomimo że stanowią część norny prawa

karnego  –  nie  znajdują  bezpośredniego  konstytucyjnego  zakorzenienia390.  Orzecznictwo  nie

precyzuje jednak, w oparciu o jakie dokładnie okoliczności należy wyróżniać obie wskazane wyżej

grupy elementów normy prawa karnego. Dyskusyjna jest, moim zdaniem, zasadność posługiwania

się takim rozróżnieniem.  Trudno bowiem przyjąć,  by jakiś element   normy prawa karnego (jak

należy przyjąć: część normy sankcjonowanej bądź sankcjonującej), nie znajdował konstytucyjnego

punktu  odniesienia,  tym bardziej  że  jego  poszukiwań  nie  należy  ograniczać  do  art.  42  ust.  1

Konstytucji RP.

Niezależnie jednak od tego, wspomniane wyżej rozróżnienie ocenie statusu normatywnego

zasady  lex  retro  non  agit  zostało  zaakceptowane  w późniejszym orzecznictwie  Trybunału.  Co

więcej,  wyznacza  ono  strukturę  sporu  konstytucyjnego  w  sprawach  skarg  konstytucyjnych,

kwestionujących  zgodność  określonej  regulacji  z  wynikającym  z  zasady  państwa  prawnego

zakazem retroaktywności.  Zakres konstytucyjnej ochrony wyznaczany jest  w takich sprawach w

pierwszej  kolejności  przez  ustalenie,  czy  w  konkretnym  przypadku  zasada   ta  znajduje  swą

podstawę w art.  2  Konstytucji RP,  czy też w art.  42 ust.  1  Konstytucji RP. W tym pierwszym

przypadku, prócz wykazania naruszenia zakazu retroaktywności przez kwestionowaną regulację

niezbędna będzie nadto identyfikacja konkretnego konstytucyjnego prawa podmiotowego, w które

godzi jego naruszenie. Tylko natomiast w tej drugiej sytuacji nie będzie konieczne powołanie się na

390 Por.  np.  w  sprawie  SK  44/03,  w której  Trybunał  stwierdził:  „Z brzmienia  art.  42  ust.  1  Konstytucji  można
wyprowadzić  wnioski  dotyczące tych treści  o  charakterze  materialnoprawnym,  których ustawodawca  nie  może
zmienić, ponieważ wyraża je wprost Konstytucja, oraz te, które mimo że są podstawą odpowiedzialności karnej i
decydują o jej treści, nie zostały bezpośrednio w Konstytucji określone” (s. 8 uzasadnienia).
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nieuzasadnione wkroczenie przez ustawodawcę w inne prawo o charakterze podmiotowym.

9 Nie  w  każdym  przypadku  wstecznej  modyfikacji  zasad  stosowania  poszczególnych

instytucji  prawa  karnego,  możliwe  będzie  powołanie  się  na  naruszenie  zakazu  retroakcji

wynikającego z art. 42 ust. 1 Konstytucji.  Jak się bowiem przyjmuje w orzecznictwie Trybunału,

przepis ten odnosi się do "orzekania w przedmiocie winy i kary”391.

Właśnie z powołaniem na wskazaną wyżej argumentację, w sprawie SK 21/99392 Trybunał

uznał,  że działająca na niekorzyść sprawcy modyfikacja przesłanek ubiegania się  o  warunkowe

przedterminowe zwolnienie  nie  jest  objęta  zakazem wynikającym z art.  42 ust.  1  Konstytucji.

Uznano,  iż:  „Modyfikacja  przepisów  dotyczących  zasad  warunkowego  przedterminowego

zwolnienia  nie  wkracza  w  zakres  omawianej  gwarancji.  Środkiem  reakcji  prawnokarnej  na

popełnione przestępstwo była w przypadku skarżących kara pozbawienia wolności. Zastosowanie

warunkowego  przedterminowego  zwolnienia  następuje  nie  w  fazie  orzekania,  lecz  w  stadium

późniejszym,  w fazie wykonawczej  i  pełni  szereg  funkcji,  m.in.  ułaskawienia i  darowania kary.

Skazani nie mogą oczekiwać niezmienności regulacji, której stosowanie nie ma już bezpośredniego

związku z wymiarem kary,  ale ze sposobem jej wykonywania i ze  swej  istoty działa na korzyść

skazanego”. 

 Analiza  przytoczonej  wyżej  wypowiedzi  Trybunału  wskazuje  na  dodatkowe  kryteria

objętych  zakresem zastosowania  przepisu  art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP „skutków  prawnych”

popełnienia czynu zabronionego. 

Wyraźnie po pierwsze Trybunał akcentuje,  że zakaz wstecznej niekorzystnej modyfikacji

dotyczy  tych  tylko  konsekwencji  prawnych,  które  są  konkretyzowane  w wyroku  skazującym.

Spośród wielu zatem skutków, jakie obowiązujący w chwili popełnienia czynu zabronionego stan

prawny wiąże z jego popełnieniem, przedmiotem zakazu są tylko te – jak podaje sam Trybunał –

„bezpośrednie”. Rzecz jasna, przy tak ustalonym kryterium punkt ciężkości wyznaczenia standardu

konstytucyjnej  ochrony  spoczywa  na  wypracowaniu  metod  pozwalających  stwierdzić,  które

spośród  normatywnych  konsekwencji  popełnienia  czynu  zabronionego  są  bezpośrednio  z  nim

związane.  Istotne  wątpliwości  budzi  w  tym  zakresie  także  omawiane  wyżej  rozstrzygnięcie

Trybunału dotyczące przepisów o warunkowym przedterminowym zwolnieniu. Konsekwentnie w

stosunku do tego stanowiska Trybunał odmawia stosowania zasady lex retro non agit w zakresie w

jakim wynika ona z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP do różnorodnych, rozsianych po systemie prawa

sankcji, stanowiących niewątpliwie pośrednie skutki przypisania odpowiedzialności karnej.  Takie

391 Wyrok TK z dnia 10 lipca 2000, sygn. SK 21/99, op. cit., s. 13 uzasadnienia.
392 Ibidem.
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stanowisko zaprezentował Trybunał w sprawie P 40/07393,  przesądzając zgodność z Konstytucją

regulacji  nakładającej na pracodawcę samorządowego obowiązek rozwiązania umowy o pracę z

pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, skazanym prawomocnie

za przestępstwo umyślne, co do którego wyrok uprawomocnił się przed wejściem w życie ustawy

nowelizującej ustawę o pracownikach samorządowych394.

W  argumentacji  zmierzającej  do  wykazania,  że  instytucja  ta  nie  jest  związana  z

„orzekaniem o winie i karze” Trybunał podnosi,  że warunkowe przedterminowe zwolnienie jest

elementem wykonania kary.  Zastosowanie tej instytucji nie  w fazie orzekania.  Tę argumentację

Trybunału rozumieć należy w ten sposób,  że wyklucza on aplikację  zakazu retroakcji w takim

kształcie,  w jakim wynika ona z art.  42 ust.  1 Konstytucji RP na etapie wykonania orzeczonej

wobec sprawcy przestępstwa kary. Pogląd o takim ograniczeniu zasady prezentowany jest również

w  orzecznictwie  Europejskiego  Trybunału  Praw  Człowieka395.  Wskazać  jednak  trzeba,  że

stanowisko  takie  nie  wyklucza  oceny  takich  regulacji  z  ogólnym  konstytucyjnym  zakazem

retroaktywnej skuteczności norm prawnych, zakorzenionym w art. 2 Konstytucji.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie nie jest prawem podmiotowym. Odpowiadając na

zarzuty skarżących w sprawie SK 21/99 Trybunał wskazał, że ani kodeks karny, ani kodeks karny

wykonawczy, ani przepisy Konstytucji nie  kształtują instytucji warunkowego przedterminowego

zwolnienia jako prawa podmiotowego skazanego. Sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty

kary skazanego na karę pozbawienia wolności po spełnieniu przewidzianych w tych przepisach

przesłanek.  Warunkowe przedterminowe  zwolnienie  jest  zatem zawsze fakultatywne,  nie  może

więc być mowy o „przyznaniu prawa do warunkowego przedterminowego zwolnienia”. Zwraca w

tym  kontekście  uwagę,  że  Trybunał  nie  podjął  próby  powiązania  zakwestionowanej  przez

skarżących regulacji z normami konstytucyjnymi kodującymi prawa podmiotowe. Nie wyjaśnił w

szczególności, dlaczego – w granicach, na jakie pozwalało zastosowanie zasady falsa demonstratio

non nocet – nie dokonano kontroli zaskarżonej regulacji w nawiązaniu do konstytucyjnego prawa

(podmiotowego) do wolności osobistej. 

Na  obecnym  etapie  rozwoju  orzecznictwa,  formułowane  w  skargach  konstytucyjnych

wątpliwości  dotyczące  niezgodności  regulacji  odnoszących  się  do  modyfikacji  w  czasie  zasad

stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia, jeśli nie zawierają powiązania naruszenia

zakazu  z  jakimkolwiek  konstytucyjnym  prawem  podmiotowym,  nie  są  rozstrzygane

merytorycznie396.
393 Wyrok TK z dnia 16 kwietnia 2008 r., sygn. K 40/07, op. cit.
394 W sprawie tej było sporne, czy przepis ten miał w ogóle charakter retroaktywny, w szczególności czy rzeczywiście

dotyczył on „sytuacji w toku”.
395 P. Hofmański, Konwencja europejska a prawo karne, Toruń 1995, s. 302.
396 Postanowienie TK z dnia 15 marca 2013, sygn. Ts 9/13, op. cit.
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 11 Do konstytucyjnych praw podmiotowych nie należy również przedawnienie.  Trybunał

wprost wskazuje, że, gdyby – teoretycznie - ustawodawca nie przewidział tej instytucji, nie można

byłoby twierdzić, że jakieś konstytucyjne prawa i wolności obywatelskie zostałyby w ten sposób

naruszone397. Brak jest konstytucyjnych podstaw do wywiedzenia zasady, zgodnie z którą karalność

przestępstw  i  wykonanie  kary  podlegają  przedawnieniu.  Trybunał  podziela  prezentowanie  w

doktrynie zapatrywanie, że podstaw takich nie dostarcza treść art. 43 i art. 44 Konstytucji RP. Z art.

43 można jedynie a contrario wyprowadzić, że Konstytucja dopuszcza instytucję przedawnienia398 .

Przedawnienie nie jest również uważane za „element konstrukcyjny”399 odpowiedzialności

karnej. Jest elementem polityki karnej, w związku z czym obowiązujący w kwestiach ustanowienia

przedawnienia oraz długości jego trwania ustawodawca korzysta z szerokiego marginesu uznania.

Z tych względów Trybunał Konstytucyjny uznaje, że  retroaktywnie działające przedłużenie

okresów przedawnienia nie jest objęte zakresem zastosowania gwarancyjnej zasady  lex severior

poenali retro non agit. Podlega ocenie w perspektywie zasady państwa prawnego, nie jest jednak

związane z naruszeniem praw nabytych, ani ochroną zaufania w zakresie regulacji określających

karalność czynu zabronionego400. 

Odmiennie traktować należy przypadki, w których ustawa wprowadza ponowną karalność

czynu  zabronionego,  pomimo  upływu  terminu  przedawnienia.  Jest  to  sytuacja  retroaktywności

dotycząca „zamkniętych stanów faktycznych”, wykazująca podobieństwo do wprowadzenia z mocą

wsteczną karalności określonych zachowań401  i  z tego względu narusza standard konstytucyjny. 

5 Zakres zastosowania i treść  zasady lex mitior poenali retro agit

 1 Brak jest wyraźnych konstytucyjnych podstaw dla obowiązywania w polskim porządku

prawnym zasady lex mitior.  Nie budzi wątpliwości, że zasada nie została wprost zamieszczona w

przepisach Konstytucji RP z 1997 r.  Wskazuje się,  że nie jest uzasadnione wywodzenie nakazu

stosowania  ustawy względniejszej  z  art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP402.  Sens  wynikającej  z  tego

przepisu gwarancji wyraża się w tym, że norma sankcjonująca wyrażona w nowej ustawie nie ma

zastosowania do wcześniej popełnionego czynu. Przepis  ten nie  wprowadza natomiast  warunku

397 Wyrok TK z dnia  25 maja 2004 r. sygn. SK 44/03, op. cit.
398 Wyrok TK z dnia  25 maja 2004 r. sygn. SK 44/03, op. cit. s. 16, wyrok TK z dnia 23 maja 2005, sygn.: SK 44/04,

OTK ZU 5/A/2005, poz. 52, s. 12.
399 Wyrok TK z dnia 25 maja 2004 r., sygn.: SK 44/03, op. cit.
400 Wyrok TK z dnia  25 maja 2004 r. sygn. SK 44/03, op. cit., wyrok TK z dnia 15 października 2008 r., sygn. P 32/06,

OTK ZU8/A/2008, poz. 138.
401 Wyrok TK z dnia 15 października 2008 r., sygn. P 32/06, op. cit.
402 W. Wróbel, Zmiana normatywna..., op. cit., s. 483.
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ciągłości karalności czynu zabronionego pomiędzy czasem popełnienia a czasem orzekania403. Z

uwagi  jednak  na  ścisły  związek  zasady  lex  mitior  z  zasadą  sprawiedliwości  materialnej  oraz

gwarancjami niearbitralnego stosowania regulacji prawnokarnych zwrócono w literaturze uwagę na

możliwość wywiedzenia nakazu stosowania ustawy względniejszej z zasady państwa prawnego.

Zwrócono  również  uwagę  na  możliwe  powiązanie  omawianej  w  tym  miejscu  zasady  z

konstytucyjną zasadą proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). Argumentacja dotycząca

możliwości  wywiedzenia  nakazu  lex  mitior  z  tej  zasady  zbudowana  jest  na  spostrzeżeniu,  że

elementem  miarkowania  intensywności  dopuszczalnego  ograniczenia  wolności  i  praw  przez

regulację prawa karnego jest również ocena zasadności trwania takiego ograniczenia w czasie. W

tej perspektywie uniemożliwienie modyfikacji zakresu orzeczonych wcześniej ograniczeń mogłoby

być  uznane  za  sprzeczne  z  art.  31  ust.  3  Konstytucji  RP404.  Aprobując  tezę  o  potrzebie

uwzględnienia w ocenie intensywności ingerencji – zwłaszcza zaś jej „konieczności” - widzianych

w  perspektywie  temporalnej  modyfikacji  decyzji  ustawodawcy  co  do  zakresu  i  surowości

kryminalizacji, trzeba zwrócić uwagę, że pogląd ten oparty jest na niebezdyskusyjnym założeniu o

niezmienności  proporcjonalności  decyzji  kryminalizacyjnej   w  czasie.  Ocena  zasadności

kryminalizacji  powinna  być  tymczasem przynajmniej  do  pewnego  stopnia zrelatywizowana   w

czasie.  Takie  stanowisko  znajduje  również  aprobatę  w  orzecznictwie  Trybunału405.  Krytycznie

natomiast ustosunkowano się w doktrynie do możliwości wyprowadzenia zasady lex mitior poenali

retro  agit z  zasady  równości.  Trafnie  powołano  w  tym  zakresie  stanowisko  Trybunału

Konstytucyjnego  wyrażone  w uzasadnieniu  wyroku  w sprawie  K  2/99406,  zgodnie  z  którym z

samego  tylko  zakazu  różnicowania  sytuacji  adresatów  norm  prawnych  w  oparciu  o

niedyskryminujące kryteria, nie wynika nakaz rozszerzania zakresu obowiązywania nowej regulacji

prawnej na sytuacje wcześniej ukształtowane. Zasada równości nie oznacza bowiem zakazu zmiany

stanu prawnego pro futuro.

2  Bardziej jednoznaczne  podstawy obowiązywania  w polskim porządku konstytucyjnym

zasady  lex  mitior  poenali  retro  agit  zawierają  akty  prawa  międzynarodowego.  Podstawowe

znaczenie ma w tym zakresie art. 15 ust. 1 zd. 3 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i

Politycznych z 1966 r. Zgodnie z tym przepisem: „Jeżeli po popełnieniu przestępstwa ustanowiona

403 Ibidem.
404 Ibidem, s. 483, z krytycznym komentarzem wobec stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wyrażonego w wyroku z

dnia 10 lipca 2000 r., sygn. SK 21/99, op. cit.
405 Por.  uzasadnienie  orzeczenia  w  sprawie  SK  55/13,  dotyczącego  oceny  zasadności  kryminalizacji  posiadania

niewielkiej ilości środków odurzających. Istotnym wątkiem rozważań Trybunału był stan świadomości społecznej,
stan wiedzy.  Por. również  uzasadnienie wyroku w sprawie  SK 52/05,  w której  istotnym argumentem na rzecz
konieczne charakteru kryminalizacji obowiązku autoryzacji był aktualny stan świadomości prawnej społeczeństwa.

406 Wyrok TK z dnia 21 czerwca 2000 r., sygn. K 2/99, Z.U. 5/2000, poz. 139.
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zostanie przez ustawę kara łagodniejsza za to  przestępstwo, przestępca będzie miał prawo z tego

korzystać”407. 

W nawiązaniu do wskazanej wyżej formuły wskazuje się w literaturze, że z art. 15 ust. 1 pkt

3 MPPOiP w sposób niewątpliwy wynika zasada lex severior poenali retro non agit. Wynika z niej

zatem  również  nakaz  stosowania  ustawy  względniejszej.  W  tym  zakresie  regulacja

międzynarodowego  paktu  jest  zbieżna  z  dyspozycją  art.  7  ust.  1  Europejskiej  Konwencji  o

Ochronie  Praw  Człowieka  i  Podstawowych  Wolności.  Nie  budzi  jednocześnie  wątpliwości

komentatorów,  że  pakt  przewiduje  również  dalej  idący obowiązek,  który można  utożsamiać  z

nakazem stosowania nowej ustawy względniejszej408.

3 Tezę  o braku  zakorzenienia  zasady  lex  mitior  w treści  art.  42 ust.  1  Konstytucji  RP

podtrzymuje  w  swoim  orzecznictwie  również  Trybunał  Konstytucyjny.  Wskazuje,  że:  „Treść

normatywna  art.  42  ust.  1  ma  więc  stosunkowo  wąski  zakres  zastosowania.  Konstytucyjnym

warunkiem stosowania sankcji karnej czyni ona wyłącznie historyczną karalność ocenianego czynu

w momencie jego popełnienia”409 

W orzecznictwie  Trybunału  wskazano  jednak  także  na  wątpliwości  co  do  możliwości

wywiedzenia tej zasady z art. 2 Konstytucji RP. Trybunał stwierdził bowiem, że doszukiwanie się

konstytucyjnych podstaw dla zasady  lex mitior poenali retro agit  w art. 2 Konstytucji RP „jest

wysoce wątpliwe410”. Stanowisko Trybunału w tym zakresie nie jest jednak przejrzyste, zwłaszcza

gdy zwróci się uwagę na inną wypowiedź, w której Trybunał krytykując pogląd sądu pytającego

wytknął,  że  ten:  „jest  w  błędzie,  twierdząc,  że  Trybunał  Konstytucyjny  nie  nadaje charakteru

konstytucyjnego zasadom intertemporalnym lex severior retro non agit i lex mitior retro agit”411.

Wydaje  się,  że  reprezentatywne  dla  poglądów  Trybunału  w  zakresie  konstytucyjnych

podstaw obowiązywania zasady lex retro agit in mitius jest stanowisko wyrażone w sprawie P 9/04.

W tej sprawie przedmiotem kontroli uczyniono przepis art. 22 ustawy - Przepisy wprowadzające

Prawo celne412.  Formułował on nakaz stosowania do czynów popełnionych przed dniem 1 maja

2004 r. przepisów dotychczasowych. U podstaw pytania prawnego leżała sprawa oskarżonego o

przestępstwo  z art.  86 k.k.s.  Wedle  stanu  prawnego  obowiązującego  w chwili  orzekania,  czyn

zarzucany  oskarżonemu  nie  miał  już  charakteru  bezprawnego.  Na  przeszkodzie  zastosowaniu
407 Cyt. za: Dz. U. 1997, Nr 38, poz. 167.
408 W. Wróbel, Zmiana normatywna..., op. cit., s. 487. 
409 Wyrok TK z dnia 15 października 2008 r., sygn.: P 32/06, op. cit. wyrok TK z dnia 13 października 2009 r., sygn. P

4/08, OTK ZU 9/a/2009, poz. 133
410 Wyrok TK z dnia 9 lipca 2012 r.,, sygn. P 8/10, OTK ZU 7/A/2012, poz 75.
411 Wyrok TK z dnia 13 października 2009 r. sygn. P 4/08, op. cit.
412 Dz. U. Nr 68, poz. 623.
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kodeksowej zasady stosowania ustawy nowej, względniejszej dla sprawcy, stał zaskarżony przepis

art. 22, który wprowadzał do przepisów wprowadzających Kodeks karny skarbowy przepis art. 15

a, zgodnie z którym do czynów zabronionych określonych w art. 85-96 § 1 k.k.s., popełnionych

przed dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej,  stosować

należało przepisy dotychczasowe.

Uznając niezgodność zaskarżonego przepisu  z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

w  związku  z  art.  15  ust.  1  zdanie  trzecie  Międzynarodowego  Paktu  Praw  Obywatelskich  i

Politycznych  Trybunał  wskazał,  że  zasadę,  że  jeżeli  po  popełnieniu  przestępstwa  ustanowiona

zostanie przez ustawę kara łagodniejsza za takie przestępstwo, przestępca będzie miał prawo z tego

skorzystać,  wyprowadzać  należy  na  gruncie  polskiej  Konstytucji  przede  wszystkim  z  zasady

demokratycznego  państwa  prawnego  (aktualnie  art.  2  Konstytucji)  odczytanej  pośrednio  z

obowiązujących  Polskę  unormowań  prawnomiędzynarodowych,  zwłaszcza  art.  15  ust.  1  zd.

trzeciego MPPOiP. 

6 Wnioski

Poczynione dotychczas uwagi dają podstawę do sformułowania następujących wniosków co

do ogólnych rysów konstytucyjnego standardu prawa karnego w aspekcie zasad: lex poenali retro

non agit oraz lex mitior poenali retro agit.

1 W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego już przed wejściem w życie Konstytucji RP

z  1997 r.  przyjmowano,  że  zasada  niedziałania  prawa wstecz,  chociaż  nie  została  wyrażona w

Konstytucji PRL wprost,  stanowiła podstawową zasadę porządku prawnego i wynikała z  takich

wartości  konstytucyjnych,  jak  bezpieczeństwo  prawne  i  pewność  obrotu  prawnego  oraz

poszanowanie praw nabytych.

2  Na  gruncie  obecnego  stanu  konstytucyjnego  nie  budzi  wątpliwości,  że  regulację

odnoszącą się  do  czasowego zakresu zastosowania norm prawnokarnych zawiera art.  42 ust.  1

Konstytucji  RP.  Jako  podstawę  funkcjonowania  w  systemie  niektórych  konsekwencji  zakazu

wstecznej  skuteczności norm prawnych wskazuje  się  obecnie  zasadę państwa prawnego (art.  2

Konstytucji RP).

3  Podstawą obowiązywania zasady lex poenali retro non agit w obszarze prawa karnego są

również norny wiążącego Rzeczpospolitą prawa międzynarodowego. Powołuje się w tym zakresie

zwłaszcza  artykuł  7  Europejskiej  Konwencji  o  Ochronie  Praw  Człowieka  i  Podstawowych
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Wolności, wyrażający zakaz wstecznej penalizacji,  jak też zakaz wymierzania surowszej kary od

tej, którą można było wymierzyć w czasie, gdy czyn zagrożony karą został popełniony. Wskazuje

się  również  na  art.  15  Międzynarodowego  Paktu  Praw  Obywatelskich  i  Politycznych,  który

zakazuje skazania za czyn, który w myśl  prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowił

przestępstwa w chwili jego popełnienia. 

4 Nie budzi wątpliwości, że zasada lex severior poenali retro non agit wynikająca z art. 42

ust.  1  Konstytucji  RP oznacza  zakaz  retroaktywnej  penalizacji  zachowań  niekaralnych  według

stanu prawnego z chwili popełnienia czynu. W tym właśnie kontekście w orzecznictwie wskazuje

się,  że wynikający z art. 42 ust. 1 Konstytucji zakaz retroaktywności w obszarze prawa karnego

pokrywa się  z  zasadą nullum crimen sine lege.  Zasada  nullum crimen sine lege  stanowi zatem

pewien aspekt zasady  lex retro non agit.  Tylko w tym wspólnym zakresie zastosowania podlega

konstytucyjnej ochronie.

5 Zakres zastosowania odnosi się do „orzekania w przedmiocie winy i kary”. Konsekwencją

takiego sposobu ujęcia tego zakresu, jest po pierwsze uznanie, że działająca na niekorzyść sprawcy

modyfikacja  przesłanek  ubiegania  się  o  warunkowe przedterminowe  zwolnienie  nie  jest  objęta

zakazem wynikającym z art.  42 ust.  1  Konstytucji.  Przyjąć również  należy ograniczony zakres

zastosowania  zakazu  wstecznej skuteczności w  stosunku do  wszystkich instytucji  o  podobnym

charakterze, związanych już nie z fazą wymierzania kary lecz jej wykonania. 

 Konsekwentnie w stosunku do tego stanowiska Trybunał odmawia stosowania zasady lex

retro non agit,  w zakresie w jakim wynika ona z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP do różnorodnych,

rozsianych  po  systemie  prawa  sankcji,  stanowiących  pośrednie  skutki  przypisania

odpowiedzialności karnej.

 Z  przedstawionego  wyżej  stanowiska  wynika  również,  że  retroaktywnie  działające

przedłużenie okresów przedawnienia nie jest objęte zakresem zastosowania gwarancyjnej zasady

lex severior poenali retro non agit. Taki zabieg podlega ocenie w perspektywie zasady państwa

prawnego, nie jest jednak związany z naruszeniem praw nabytych, ani ochroną zaufania w zakresie

regulacji określających karalność czynu zabronionego. Nie narusza również żadnego konkretnego

prawa  podmiotowego,  w  tym  zwłaszcza  „prawa  do  przedawnienia”,  które  nie  znajduje

konstytucyjnej podstawy. 

Odmiennie traktować należy jedynie te przypadki, w których ustawa wprowadza ponowną

karalność czynu zabronionego, pomimo że termin przedawnienia popełnionego przestępstwa już

upłynął.
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6  Zgodnie  z  orzecznictwem Trybunału,  wyrażona  w art.  42 ust.  1  Konstytucji  zasada

nullum crimen  sine  lege  nie  obejmuje  sytuacji,  w  których  czyn  był  w  momencie  popełnienia

zabroniony,  a  potem z rozmaitych względów przestał być  karalny.  Punktem istotnym z punktu

widzenia  aktualizacji  zasady jest  bowiem moment  popełnienia  czynu.  Wszystko,  co  dzieje  się

potem, jest poza zakresem jej stosowania i oddziaływania. 

Wydaje się jednak, że powyższa teza sformułowana została nazbyt stanowczo, a sama już

tylko analiza orzecznictwa Trybunału wskazuje, że sąd konstytucyjny przyjmuje w istocie bardziej

wyważone  stanowisko  we  wskazanym  tu  zakresie.  Omawiane  zagadnienie  pojawiło  się  w

orzecznictwie w kontekście uchylenia ustawy o amnestii, które skutkowało „odżyciem” karalności

pierwotnie bezprawnych i karalnych zachowań. To w odniesieniu do tego problemu formułował

swoje poglądy Trybunał. Rzeczywistym problemem konstytucyjnym w omówionej wyżej kategorii

spraw jest zawsze natura okoliczności powodujących ustanie karalności określonej klasy zachowań.

Dopiero  prowadzona  z  uwzględnieniem norm,  zasad  i  wartości  konstytucyjnych  ocena  tychże

okoliczności pozwala udzielić odpowiedzi na pytanie o konstytucyjność regulacji reaktywujących

karalność.  Mieć  też trzeba  na  uwadze,  że  ustawa o amnestii nie  zmieniała  oceny objętych nią

zachowań jako  bezprawnych,  a  jedynie  z  powołaniem na określone racje kryminalnopolityczne

nakazywała rezygnację z ich karalności.  Ocena tych ostatnich w perspektywie  zasad i wartości

konstytucyjnych  wyznacza  stanowisko  Trybunału  co  do  dopuszczalności  zmiany  stanowiska

ustawodawcy  i  przywrócenia  możliwości  egzekwowania  odpowiedzialności  karnej  za  dane

zachowanie.

7  Brak jest  do tej pory stanowiska Trybunału w zakresie zgodności z zasadą  lex poenali

retro non agit tzw. retroaktywnego stosowania wykładni w prawie karnym,  przez co  rozumie się

wątpliwość,  czy decyzja  interpretacyjna  w sposób istotny modyfikująca treść  dotychczasowego

sposobu  rozumienia  zakazu  może  znaleźć  zastosowanie  do  czynów  popełnionych  przed  jej

podjęciem i opublikowaniem, od drugiej zaś strony, czy adresat normy prawnej może się skutecznie

powołać  na  wspomnianą  modyfikację  jako  usprawiedliwiającą  własne  przekonanie  o  braku

bezprawności podejmowanego zachowania. 

   Brak  jest  również  wyraźnego  poglądu  Trybunału  na  niezwykle  sporne  zagadnienie

wstecznej modyfikacji karalności. Nie jest jasne, czy retroaktywna zmiana wysokości kary za dany

typ czynu zabronionego była sprzeczna z wspomnianym zakazem, skoro sam fakt bezprawności i

karalności  był  adresatowi  normy  znany  w  chwili  popełnienia  czynu.  Nie  jest  pewne,  czy

dopuszczalność takiej modyfikacji  należałoby bezwarunkowo – z powołaniem się na znaczenie

zakazu wstecznej skuteczności przepisów prawa karnego w odniesieniu do elementów winy i kary -
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odrzucić, czy poszukiwać warunków akceptowalności takiego rozwiązania. 

8 W aktualnym orzecznictwie za ugruntowaną uznać należy tezę, zgodnie z którą zasadę, że jeżeli

po  popełnieniu  przestępstwa  ustanowiona  zostanie  przez  ustawę  kara  łagodniejsza  za  takie

przestępstwo,  przestępca będzie  miał prawo z tego skorzystać,  wyprowadzać trzeba na  gruncie

polskiej Konstytucji przede wszystkim z zasady demokratycznego państwa prawnego (aktualnie art.

2  Konstytucji),  odczytanej  poprzez  odniesienie  do  obowiązujących  Polskę  unormowań

prawnomiędzynarodowych, zwłaszcza art. 15 ust. 1 zd. trzeciego MPPOiP. 

Nie budzi również wątpliwości, że zasady lex poenali agit in mitior nie da się wywieść z art.

42 ust 1 Konstytucji RP.
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Cześć druga

Materialny aspekt konstytucyjnego standardu prawa karnego  

materialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 

  Rozdział V

„Odpowiedzialność karna” jako pojęcie konstytucyjne (art. 42

ust. 1 Konstytucji RP) 

1 Uwagi ogólne

1 Zgodnie z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP z 1997 r.: „Odpowiedzialności karnej podlega ten

tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie

jego  popełnienia.  Zasada  ta  nie  stoi  na  przeszkodzie  ukaraniu  za  czyn,  który  w  czasie  jego

popełnienia  stanowił  przestępstwo  w myśl  prawa  międzynarodowego”.  W myśl  art.  42  ust.  2

Konstytucji RP: „Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony

we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach

określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu”. Zgodnie zaś z ustępem trzecim cytowanego

przepisu:  „Każdego  uważa  się  za  niewinnego,  dopóki  jego  wina  nie  zostanie  stwierdzona

prawomocnym wyrokiem sądu”.

Przywołana  wyżej  jednostka  redakcyjna  tekstu  Konstytucji  RP  jest  wynikiem

konstytucjonalizacji  podstawowych  zasad  prawa  karnego,  z  tym,  że  z  punktu  widzenia

konstytucyjnych standardów prawa karnego materialnego szczególną rolę ma ustęp pierwszy tego

przepisu  ustawy  zasadniczej.  Zgodnie  w  literaturze  przedmiotu  i  w  orzecznictwie  Trybunału

wskazuje  się,  że  stanowi  on  podstawę  rekonstrukcji  najistotniejszych  zasad  prawa  karnego

materialnego.  Katalog tych szczegółowych treści normatywnych wywodzonych z art.  42 ust.  1

Konstytucji oraz dokładna ich treść nie są już tak jednomyślnie przyjmowane.

2 W literaturze  teoretyczno-konstytucyjnej  podkreśla  się  specyfikę  wykładni  przepisów

Konstytucji413.  Jest  ona  powodowana  szczególnym  statusem  i  funkcją  tego  aktu  prawnego,

413 Por. zwłaszcza: J. Trzciński (red.), Charakter i struktura norm Konstytucji, Warszawa 1997 r. 
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szczególnym charakterem jego warstwy tekstowej oraz specyfiką możliwych do wyinterpretowania

z  tego  tekstu  wypowiedzi  o  charakterze  normatywnym414.  Wykładnia  przepisu  art.  42  ust.  1

odznacza się na tym tle dalej jeszcze idącą specyfiką. Wydaje się, że prawidłowa jego interpretacja

musi  uwzględniać  nie  tylko  te  uwarunkowania,  które  właściwe  są  tekstowi  Konstytucji  i  jego

wykładni w ogóle, lecz nadto te tworzące specyficzny kontekst interpretacyjny formuły użytej w

omawianym przepisie. 

Zwraca w szczególności uwagę idiomatyczność przepisu art. 42 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP.

Podejmując  decyzję  o  konstytucjonalizacji  podstawowych  zasad  prawa  karnego  materialnego,

ustrojodawca posłużył się klasyczną dla tej gałęzi prawa formułą,  posiadającą niezwykle bogatą

tradycję  interpretacyjną.  Cechą  charakterystyczną  tej  tradycji  jest  ekstensywny  sposób

odczytywania jej znaczenia, co prowadzi w konsekwencji do odnalezienia w niej o wiele bogatszej

treści  niż  wynikałoby to  z  samego  tylko  literalnego  odczytania tworzących ją  słów i wyrażeń.

Jednocześnie  wszystkie  te  tradycyjnie  zakorzenione  w  analizowanym  tu  zdaniu  Konstytucji

dyrektywy  szczegółowe  zaliczane  są  –  przynajmniej  na  pewnym  poziomie  ogólności   -  do

niekwestionowanych aksjomatów prawa karnego. 

Nie  budzi  po  pierwsze  wątpliwości,  że  konstytucjonalizacja  pojęć:  „odpowiedzialność

karna”  (art.  42  ust.  1)  i  „postępowania  karne”  (art.  42  ust.  2)  rodzi  potrzebę  wyznaczenia

ogólnosystemowego  –  odrywającego  się  od  obowiązujących  w  systemie  prawa  rozwiązań  –

sposobu ich rozumienia. Potrzeba ta, co podkreślano już wielokrotnie w literaturze przedmiotu, a

także w niektórych orzeczeniach Trybunału, znajduje uzasadnienie przede wszystkim w postulacie

autonomii interpretacyjnej przepisów konstytucyjnych, w szczególności zaś w wynikającym z niej

zakazie  nadawania użytym w Konstytucji terminom takiego tylko  znaczenia,  jakie  łączy z nim

ustawodawca  zwykły.  Konieczność  wypracowania  niezależnych  od  obowiązujących  instytucji

prawno-pozytywnych znaczeń użytych w art. 42 Konstytucji RP terminów jest także uzasadniona

gwarancyjnym charakterem omawianego  przepisu.  Nie  budzi  bowiem wątpliwości,  że  objęcie

zakresem  zastosowania  tego  przepisu  Konstytucji  tych  tylko  rozwiązań  ustawowych,  które

kwalifikowane  są  przez  ustawodawcę  zwykłego  jako  „odpowiedzialność  karna”,  zniweczyłoby

istotę i gwarancyjny  sens wprowadzenia omawianej regulacji konstytucyjnej.  

Z  drugiej  jednak  strony,  wykładnia  art.  42,  w  szczególności  zaś  art.  42  ust.  1  zd.  1

Konstytucji RP - czy to prowadzona w perspektywie jego funkcji katalogującej czy limitującej -

uwzględnić musi fakt, że zarówno samo zawarcie tego przepisu w tekście Konstytucji, jak i sposób

jego redakcji są rezultatem uczynienia zadość formułowanym w polskiej literaturze prawa karnego
414 Pogląd  o  normatywnym  charakterze  całego  tekstu  Konstytucji  jest  obecnie  przyjmowany w  literaturze,  choć

wątpliwości w tym zakresie  były niegdyś licznie prezentowane w doktrynie, por. poglądy referowane w pracy P.
Tulei, Stosowanie Konstytucji RP..., op. cit.
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od wielu lat postulatom konstytucjonalizacji najważniejszych zasad jednej tylko, wąsko i na wskroś

formalnie415 rozumianej  dziedziny  prawa,  tj.  prawa  karanego  materialnego  w  sensie  ścisłym.

Analiza  przebiegu  debaty nad  kształtem Konstytucji,  tudzież  lektura  wypowiedzi  dogmatyków

prawa  karnego  materialnego  z  okresu  przedkonstytucyjnego  wskazuje  w  sposób  wyraźny  na

genetyczny związek treści art. 42 ust. 1 Konstytucji z prawem karnym materialnym. Zasadniczym

celem konstytucjonalizacji wspomnianej zasady miało być nadanie tej regule szczególnego miejsca

w hierarchii systemu prawa.

Powyższe dwie perspektywy pozwalają uchwycić istotę wzajemnie sprzecznych czynników

w znacznej mierze determinujących kształt sporów interpretacyjnych prowadzonych na gruncie art.

42 ust.  1  Konstytucji  RP. Powstaje bowiem pytanie,  czy uprawnione  jest  twierdzenie,  że  treść

gwarancji  zawartych  w tym przepisie  miała  w  zamyśle  dotyczyć  jedynie  „prawa  karnego”  w

ścisłym, klasycznym tego słowa znaczeniu. Do tej tylko gałęzi prawa powinna być ograniczona.

Nader  jednak wątpliwe jest  to,  czy taki sposób definiowania pojęcia „odpowiedzialność karna”

użytego  w art.  42 Konstytucji  da się  pogodzić  z  wspomnianą  już  wyżej dyrektywą  autonomii

interpretacyjnej pojęć konstytucyjnych oraz zakazem synonimicznej ich interpretacji z kategoriami

aktów niższej rangi.  Zastosowanie się  z  kolei do powyższego postulatu wykładniczego – który

zresztą w literaturze teoretyczno-konstytucyjnej jest niekwestionowany – konfrontuje interpretatora

z genezą regulacji zawartej w art.  42 Konstytucji RP,  która w sposób niewątpliwy wiązała się

przecież  z  uwzględnieniem  formułowanych  od  dawna  postulatów  konstytucjonalizacji

podstawowych zasad i reguł odpowiedzialności lecz tylko w sferze „klasycznego”, to jest wąsko

rozumianego, prawa karnego. 

Problem wykładni art.  42 ust.  1 Konstytucji wydaje się jednak bardziej jeszcze złożony.

Była  już  mowa  o  tym,  że  autonomiczne,  rozszerzające  rozumienie  pojęcia  „odpowiedzialność

karna” pozwala uniezależnić stopień gwarancyjności pewnych szczególnie represyjnych reżimów

odpowiedzialności od arbitralnej decyzji ustawodawcy co do ich wkomponowania w ramy aktu

prawnego należącego do innej - wedle formalnego, statycznego ujęcia „systemu prawa” - gałęzi

prawa. Mogłoby to zatem sugerować, że za rozszerzającą wykładnią pojęcia „odpowiedzialność

karna” przemawia nie tylko postulat  autonomicznej wykładni pojęć konstytucyjnych, lecz nadto

wzgląd na gwarancyjną funkcję przepisu art. 42 Konstytucji. Zwrócić jednak trzeba uwagę, że ta

racjonalizacja ekstensywnej interpretacji art. 42 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP natrafia w pierwszej

kolejności na przeszkodę w postaci oczywistych i niekwestionowanych potrzeb posługiwania się

przez władzę państwową jakąś formą karania także i poza obszarem sformalizowanej, skrojonej na

415 Wyróżnianej  w  oparciu  o  kryterium  przynależności  przepisów do  określonych  części  statycznie  rozumianego
systemu prawa, do konkretnych ustaw, czy kodeksów.
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potrzeby  realizacji  zupełnie  innych  celów,  odpowiedzialności  karnej  w  znaczeniu  ścisłym.

Wielokrotnie  na  fakt  ten zwraca  uwagę  w swoim orzecznictwie  sam Trybunał  Konstytucyjny,

stwierdzając, że nieodłącznym elementem skutecznej i efektywnej polityki we wszystkich sferach

stosunków  społecznych  jest  obwarowanie  nakładanych  na  jednostki  przez  ustawodawcę

obowiązków  sankcją.  Normatywnych  podstaw  tej  konstatacji  Trybunał  poszukuje  w  art.  83

Konstytucji  RP,  wywodząc,  że  skoro  nakłada  on na  każdego  obowiązek  przestrzegania  prawa

Rzeczypospolitej Polskiej, ustawodawcy przysługuje - w granicach zakreślonych przez Konstytucję

-  swoboda  określenia  sankcji  związanych  z  niedopełnieniem  obowiązku416. Niezależnie  od

akceptacji poglądu o zasadności wywiedzenia powyższych twierdzeń z wskazanego przepisu, ostro

jawi się tu konflikt między dwiema, legitymowanymi konstytucyjnie tendencjami wykładni art. 42

ust. 1 Konstytucji.

Akceptacja tezy, zgodnie z którą istnieje potrzeba posługiwania się sankcją również poza

systemem tradycyjnie rozumianego prawa karnego w perspektywie konstytucyjnej rodzi pytanie o

jednolitość standardu w obrębie całego prawa posługującego się jakąś formą represji. Wzgląd na

znaczne zróżnicowanie poszczególnych rozwiązań normatywnych odwołujących się  do kategorii

sankcji,  w  tym  odmienności  w  sferze  funkcji  poszczególnych  reżimów  odpowiedzialności,

diametralne  różnice  w  rodzaju  i  stopniu  surowości  poszczególnych  form  dolegliwości  oraz

praktyczne trudności związane z zapewnieniem jednolicie  gwarancyjnej procedury wymierzania

wszystkich  rodzajów  sankcji  przekonuje,  że  konieczna  jest  dywersyfikacja  poziomu

konstytucyjnych wymogów w ramach prawa represyjnego. Na tym tle wykładnia przepisu art. 42

ust. 1 Konstytucji napotyka na dodatkowe trudności. Nie jest bowiem jasne, czy należy uznać, że

zawiera on uniwersalne w obrębie całego prawa represyjnego gwarancje i wymogi,  czy też,  że

odnosi  się  jedynie  pewnej  kwalifikowanej  odmiany  odpowiedzialności  represyjnej.  W  tym

pierwszym sposobie  odczytania  aktualizują  się  po  pierwsze problemy związane  z  definicją  tak

szeroko  rozumianego  prawa  represyjnego.  Po  drugie  problematyczne  staje  się  uzasadnienie  i

odnalezienie należytej podstawy konstytucyjnej dla wcześniej już zaakceptowanej tezy o potrzebie

różnicowania standardu w obrębie prawa represyjnego. Skoro bowiem ustrojodawca w art. 42 ust. 1

Konstytucji   sformułował  podstawowe,  minimalne  zasady odpowiedzialności represyjnej,  gdzie

poszukiwać  i  jak  uzasadnić  zróżnicowanie  wymogów  stawianych  poszczególnym  odmianom

odpowiedzialności tego typu. Na tle drugiej z interpretacji – a więc tej zakładającej, że art. 42 ust. 1

odnosi się jedynie do pewnego rodzaju odpowiedzialności represyjnej - jako oczywisty rysować się

musi problem wypracowania odpowiednio operatywnych, a jednocześnie dostatecznie klarownych

416 Por. w szczególności wyrok TK z dnia 12 stycznia 1999 r., sygn. P 2/98, Z.U. 2/1999, poz. 1 oraz z dnia 15 stycznia
2007 r., sygn.: P 19/06, OTK ZU1/A/2007, poz.   2, s. 8.
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kryteriów dyferencjacji  „odpowiedzialności  karnej”  w  sensie  szerokim oraz  w  sensie  ścisłym.

Trudności  potęguje  tu   potrzeba  uwzględnienia  wspominanego  już  założenia  o  autonomii

interpretacyjnej przepisów konstytucyjnych,  prowadząca do uniezależnienia  znaczenia terminów

konstytucyjnych od jednobrzmiących  kategorii ustawowych.

Potrzeba  ogólnosystemowego  spojrzenia  na  wykonywanie  przez  organy  państwa  tego

fragmentu władzy państwowej, który tradycyjnie określany jest jako  ius puniendi, widoczna była

już  w  poprzednim  stanie  konstytucyjnym,  gdy  pojęcia  „odpowiedzialności  karnej”  lub

„postępowania  karnego”  nie  były  zakorzenione  bezpośrednio  w  tekście  ustawy  zasadniczej.

Potrzeba  ta  znajdowała  wyraz  w  próbach  stworzenia  pojęć,  które  abstrahowały  od  rozwiązań

prawno-pozytywnych,  w  tym w  szczególności  od podejmowanych  przez  ustawodawcę  decyzji

legislacyjnych  o  zaszeregowaniu  konkretnych rozwiązań  w poczet  określonych  gałęzi  systemu

obowiązującego prawa oraz pozwalały w sposób zbiorczy odnosić adresowane do ustawodawcy w

tym zakresie wymagania. Już u zarania prawnokonstytucyjnej refleksji nad wiążącym ustawodawcę

zwykłego standardem konstytucyjnym w zakresie prawa karnego widoczna  jest  zatem potrzeba

stworzenia  mechanizmu  pozwalającego  na  ocenę  wprowadzanych  rozwiązań  w  oderwaniu  od

decyzji ustawodawcy o ich zaszeregowaniu w poczet określonej gałęzi pozytywnie rozumianego

porządku prawnego.  Potrzeba posługiwania  w rozważaniach w przedmiocie  obowiązującego  w

zakresie prawa karnego standardu konstytucyjnego pojęciem innym niż „odpowiedzialność karna”

związana  była  również  z  tym,  że  na  poziomie  ustawowym pojęcie  to  znane  było  polskiemu

porządkowi  prawnemu  już  w  chwili  powstania  i  rozpoczęcia  działalności  orzeczniczej  przez

Trybunał Konstytucyjny. Także więc względy metodologicznej poprawności przemawiały zatem za

koniecznością zróżnicowania terminologii stosowanej do opisu takich postaci odpowiedzialności

prawnej,  które  z  punktu  widzenia  merytorycznego  (podstaw  i  zasad  odpowiedzialności)  były

tożsame lub zbliżone do tych uregulowanych w ustawie kodeks karny.

Wskazane  wyżej  okoliczności  były  przyczyną  wypracowania  w  przedkonstytucyjnym

orzecznictwie  Trybunału  Konstytucyjnego  pojęcia  „odpowiedzialność  represyjna”  lub

„odpowiedzialność typu represyjnego”. Abstrahując w tym miejscu od tego, czy  i na ile  próba

stworzenia  tej   kategorii  pojęciowej  okazała  się  udana,  wskazać  należy,  że  wejście  w  życie

Konstytucji  z  1997  r.  oraz  konstytucjonalizacja  pojęcia  „odpowiedzialność  karna”  stworzyły

potrzebę udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jakim stosunku pozostają pojęcia „odpowiedzialność

represyjna” oraz „odpowiedzialność karna” w nowym – konstytucyjnym - znaczeniu. Oznaczało to

konieczność  przewartościowania  dotychczasowego  sposobu  posługiwania  się  przez  Trybunał

sformułowaniem: „odpowiedzialność karna”. O ile bowiem  do czasu wejścia w życie Konstytucji z
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1997  r.  można  było  twierdzić,  że  odpowiedzialność  karna  jest  jednym  z  rodzajów

odpowiedzialności  represyjnej,  w  okresie  późniejszym  twierdzenie  to  należało  każdorazowo

uzupełniać  zastrzeżeniem co  do  znaczenia,  w  jakim  użyto  w  nim pojęcia  „odpowiedzialność

karna”. 

Dorobek orzeczniczy Trybunału  dotyczący „odpowiedzialności represyjnej” stał się zatem

istotnym punktem odniesienia dla interpretacji nowego  terminu konstytucyjnego, a  tym samym

kolejnym  jeszcze  czynnikiem  oddziałującym  w  sposób  istotny  na  wykładnię  art.  42  ust.  1

Konstytucji RP417.

Konstytucjonalizacja podstawowych zasad prawa karnego w art. 42 ust. 1 Konstytucji RP z

1997 r. zaktualizowała również pytanie o zupełność tej regulacji konstytucyjnej w odniesieniu do

prawa  karnego  materialnego.  Źródłem dotychczas  formułowanych  w  orzecznictwie  wymogów

dotyczących odpowiedzialności represyjnej była zasada demokratycznego państwa prawnego, którą

obecnie wysławia  art.  2 Konstytucji RP z 1997 r.  Powstała zatem wątpliwość co do znaczenia

wprowadzenia do tekstu konstytucji przepisu art. 42,  w szczególności zaś co do tego, czy jego

zawartość normatywna zubożyła dotychczasową treść zasady państwa prawnego, a jeśli nie, w jaki

sposób rozumieć należy współistnienie obu tych regulacji konstytucyjnych. Dalej jeszcze idącym i

– jak się wydaje – trudniejszym, jest pytanie o to, czy możliwe i konstytucyjnie uzasadnione jest

odnalezienie  w  normach  konstytucyjnych  takiej  zasady,  która  odnosiłaby  się  tylko  do

odpowiedzialności karnej w znaczeniu konstytucyjnym a która jednocześnie pozostawałaby poza

zakresem art. 42 konstytucji RP418.

3 Niezależnie  od  wskazanych  wyżej  kontekstów  wykładni  przepisu  art.  42  ust.  1

Konstytucji  RP,  stwierdzić  trzeba,  że  przyjmowana  w orzecznictwie  i  literaturze419 przedmiotu

interpretacja  omawianego  przepisu  pozwala  na  wyodrębnienie  kilku,  do  pewnego  stopnia

odrębnych, funkcji.  Pierwsza z nich  wiąże się z wyliczeniem zasad, wiążących ustawodawcę w

dziedzinie  odpowiedzialności  karnej  (funkcja  katalogująca).  W  tym  ujęciu  art.  42  ust.  1

Konstytucji określa pewne minimum regulacji ustawowej w danej dziedzinie prawa. Już w tym

417 Już w tym miejscu zauważyć należy,  że  stworzenie pojęcia  „prawa represyjnego” dla systematyki  rozważań o
konstytucyjnym standardzie w zakresie prawa karnego nie usunęło wątpliwości dotyczących zakresu zastosowania
gwarancji z art. 42 konstytucji.  Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wskazuje na istotne problemy w
wypracowaniu  spójnej  definicji  omawianego  pojęcia,  wskazania  kryteriów  odróżniających  je  od  innych
odpowiedzialności  oraz  wypracowania  konsekwentnego  poglądu  co  do  zakresu  zastosowania  gwarancji
wynikających z art. 42 ust. 1 Konstytucji w obrębie – tak czy inaczej rozumianego – prawa represyjnego.

418 Wydaje się, że taki charakter  ma zasada  ne bis in idem,  wywodzona przez Trybunał w drodze uwzględniającej
regulacje międzynarodowe wykładni art. Konstytucji RP. Podobny status wydaje się mieć zasada lex mitior poenali
retro agit.

419 Por. zwłaszcza M. Królikowski (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (w:)  Kodeks karny (…), op. cit., s. 64-65 oraz
cytowane tam orzecznictwo SN i TK.

208



miejscu należy jednak zaznaczyć, że przepis  ten nie powinien być rozumiany jako zawierający

wyczerpujący katalog  zasad  konstytucyjnych  obowiązujących   w  dziedzinie  odpowiedzialności

karnej. Jako oczywisty uznać należy fakt, że zastosowanie znajdują w tej sferze również wszystkie

inne ogólnosystemowe reguły i  zasady konstytucyjne (dotyczące np.  zasad ograniczania praw i

wolności, reguł trybu ustawodawczego itp.) Również jednak takie zasady, które odnoszą się tylko

lub w sposób szczególny do prawa karnego, mają swoją konstytucyjną podstawę  poza treścią art.

42 ust. 1 Konstytucji. Jako przykład takich zasad podać można w szczególności zasadę ne bis in

idem,  czy zasadę proporcjonalności.  Płynie  stąd wniosek,  że art.  42 ust.  1  Konstytucji  RP nie

zawiera wyczerpującego katalogu zasad w obszarze prawa karnego materialnego.  

W literaturze przedmiotu420, a także w orzecznictwie sądowo - konstytucyjnym wskazuje się

również na  definicyjną  rolę  przepisu  art.  42 ust.  1  zd.  1  Konstytucji  RP.  Zgodnie  z  nazwą  tej

funkcji,  jej  istoty upatruje  się  w tym,  że przepis  ten formułuje  konstytucyjną  definicję  „prawa

karnego” i „odpowiedzialności karnej”. W definiensie definicji, o której mowa  znajdować się ma

ta część przepisu, która głosi, że odpowiedzialności podlega ten tylko, kto: „dopuszcza się czynu

zabronionego pod groźbą kary”. Pogląd o takiej funkcji przepisu art. 42 ust. 1 zostanie poddany w

ramach poniższych uwag krytycznej ocenie. Wydaje się bowiem, że omawiany przepis nie zawiera

definicji odpowiedzialności karnej, a przekonanie to nie jest pochodną  samej li tylko stylistyki tej

jednostki redakcyjnej tekstu.  Jedynie marginalne  znaczenie ma bowiem fakt,  że przepis ten nie

posiada formuły definicji klasycznej. 

Wyraźnie jednak rysuje się inny jeszcze sposób odczytania treści art. 42 ust.1 Konstytucji w

kontekście pełnionych przez przepis funkcji.  Pełni on bowiem w orzecznictwie Trybunału role,

którą  można  być  określić  jako  limitującą  (funkcja  limitująca).  Doniosły  gwarancyjny  sens

omawianego przepisu wyraża się nie tylko w tym, że tworzy podstawę do rekonstrukcji pewnych

szczególnych gwarancji, lecz również w tym, że wykreśla on granicę (zakres) zastosowania tych

ostatnich.  Obecność  tego  zapatrywania  w  orzecznictwie  Trybunału  podkreśla  wypowiedź  sądu

konstytucyjnego  sformułowana  w  sprawie  P  10/02421,  w  której  stwierdzono,  że:  „Zakres

przedmiotowy stosowania wymienionych gwarancji (z art. 42 ust. 1 – P.C) wyznacza konstytucyjne

pojęcie „odpowiedzialności karnej. W ocenie Trybunału, konstytucyjne znaczenie tego pojęcia nie

może  być  ustalane  poprzez  odwołanie  się  do  obowiązującego  ustawodawstwa,  w  przeciwnym

przypadku  analizowany  przepis  utraciłby  swoje znaczenie gwarancyjne.  Z  tego względu należy

przyjąć,  że zakres stosowania art.  42 Konstytucji obejmuje nie tylko odpowiedzialność karną w

ścisłym tego słowa znaczeniu, a więc odpowiedzialność za przestępstwa, ale również inne formy

420 Ibidem.
421  Wyrok TK z dnia 8 lipca 2003 r., OTK ZU 6/A/2003, poz. 62.
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odpowiedzialności prawnej związane z wymierzaniem kar wobec jednostki”422. 

Analiza konstytucyjnego standardu prawa karnego w zakresie art. 42 ust. 1 Konstytucji RP

zorganizowana będzie właśnie wokół tych dwu wymienionych wyżej funkcji. 

2 Funkcja limitująca art. 42 ust. 1 Konstytucji RP

2. 1 Definicja „prawa karnego” i „odpowiedzialności karnej” jako problem

konstytucyjny.

 1 Zasadnicze  determinanty  prowadzonej  przez  Trybunał  Konstytucyjny  refleksji  w

przedmiocie  definicji  odpowiedzialności  karnej  tworzy  ontyczna  charakterystyka  fenomenu

odpowiedzialności karnej jako typu odpowiedzialności prawnej oraz konstytucyjny status i funkcje

sądu konstytucyjnego. Pierwsza płaszczyzna determinuje możliwości poznawcze w omawianym tu

zakresie. Tworzy prawidłowy kontekst heurystyczny, to znaczy wpływa na dobór przyjmowanych

metod analizy danego zjawiska, pozwala dostosować rodzaj możliwych do sformułowania pytań do

natury  badanego  przedmiotu.  Wyprzedzając  nieco  tok  dalszego  wywodu,  wskazać  można,  że

poszukiwania definicji pojęcia „odpowiedzialność karna” zawsze determinowane będą tym, że nie

istnieje  jakiś jeden,  niezmienny w czasie i  niezależny od zróżnicowanych czynników, desygnat

nazwy „odpowiedzialność karna”. Jak to zostanie wykazane, prawidłowe jest raczej traktowanie tej

kategorii  jako  pojęcia  stanowiącego  wynik  procesu  modelowania  pojęć,  w  jego  postulatywnej

odmianie423. Z drugiej strony przyjęcie odpowiednio normatywnie uzasadnionych założeń co do

pojęcia:  „odpowiedzialności  osoby  ludzkiej”  (której  postacią  jest  odpowiedzialność  prawna),

wyznacza  granicę  relatywizmu  i  dowolności,  jakie  do  pewnego  stopnia  wpisane  są  w  proces

tworzenia pojęć w naukach humanistycznych.

 Druga ze wspomnianych wyżej perspektyw ukierunkowuje podejmowane poszukiwania,

wytyczając zasadnicze cele analizy.  Nie wchodząc w bardziej szczegółowe ustalenia,  które będą

przedmiotem dalszych uwag, stwierdzić można, że specyfika tego kontekstu polega na tym, że sąd

konstytucyjny  nie  jest  powołany  do  prowadzenia  naukowej  refleksji  nad  fenomenem

odpowiedzialności  karnej.  W  swej  działalności  orzeczniczej  winien  uwzględniać  rezultaty

naukowych  dociekań  w tym zakresie,  lecz  celem analiz  Trybunału  nigdy nie  jest  samo  tylko

stworzenie  spójnej  doktrynalnej  koncepcji  „odpowiedzialności  karnej”. Z  drugiej  strony,  sąd

422  Ibidem, s. 6.
423 M. Rodzynkiewicz, Modelowanie pojęć w prawie karnym, Kraków 1998 r., J. Kochanowski, Subiektywne granice

sprawstwa  i odpowiedzialności  karnej,  Warszawa  1985 r.,  s.  11,   W.  Lang,  Spór  o pojęcie  odpowiedzialności
prawnej, ZNUMK w Toruniu, Nauki Humanistyczno-Społeczne 1968, z. 37.
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konstytucyjny, jako organ stojący na straży konstytucyjnych gwarancji wolności i praw  człowieka

jest powołany do tworzenia najlepiej realizującego powyższe cele paradygmatu odpowiedzialności

karnej, tym bardziej, że nie jest związany rozstrzygnięciami przyjmowanymi w tym zakresie przez

ustawodawcę zwykłego. W tym sensie wymagać od Trybunału Konstytucyjnego można i należy

samodzielnego - to znaczy odrywającego się od obowiązujących uregulowań ustawowych oraz od

przyjmowanych  tradycyjnie  założeń  –  myślenia  o  zgodnym  z  Konstytucją  modelu

odpowiedzialności karnej. 

W  świetle  powyższego,  poniższe  rozważania  poprzedzić  należy  kilkoma  uwagami  o

charakterze  wstępnym  i  porządkującym.  Zastrzec  jednocześnie  przy  tym  trzeba,  że  z  racji

zasadniczego  tematu niniejszych rozważań,  nie  roszczą sobie  one pretensji do  wyczerpującego

omówienia  poruszanych w nich kwestii.  Prowadzone są w takim tylko zakresie,  w jakim będą

pomocne  przy  analizie  zasadniczego  wątku  pracy,  a  w  szczególności  przy  krytycznej  ocenie

poglądów  Trybunału  Konstytucyjnego  w  przedmiocie  konstytucyjnej  definicji  pojęcia

„odpowiedzialność  karna”.  Ustalenia  dotyczące  samego  pojęcia  „odpowiedzialności  prawnej”

uzupełnione  są  reasumpcją  poglądów  teorii  prawa  dotyczących  pojęcia  „system  prawa”.

Odniesienie  do  przyjmowanych  w  literaturze  sposobów  rozumienia  tej  kategorii  wydaje  się

niezbędne, ponieważ działalność orzecznicza sądu konstytucyjnego jak i sama konstytucja jako akt

prawny są osadzone w pewnej rzeczywistości normatywnej, definiowanej właśnie odwołaniem do

terminu  „system  prawa”.  Prowadzona  z  pozycji  konstytucyjnych  refleksja  nad  wiążącymi

ustawodawcę  ograniczeniami  w  zakresie  tworzenia  poszczególnych  elementów  tego  systemu

wymaga oderwania się  od usankcjonowanych tradycją legislacyjną oraz poglądami nauki prawa

sposobami  jego  rozumienia.  Tylko  zatem  uwzględnienie  specyfiki  definiowania  omawianego

pojęcia oraz przyjęcie odpowiednich założeń co do sposobu jego rozumienia pozwala w sposób

metodologicznie poprawny prowadzić kontrolę konstytucyjności działań ustawodawcy zwykłego.

2 Formułowana  z  perspektywy  konstytucyjnej  definicja  odpowiedzialności  karnej

determinowana jest  akceptowanymi założeniami odnoszącymi się do pojęcia „odpowiedzialności

prawnej”. Na teoretycznoprawnych podstawach tej właśnie kategorii nabudowana będzie bowiem

konstrukcja „odpowiedzialności karnej”, jako podtypu tej pierwszej. 

Uwzględnić  zatem  w  pierwszej  kolejności  trzeba,  że  odpowiedzialność  prawna  jest

zjawiskiem złożonym424. Analiza tego fenomenu wymaga zawsze uwzględnienia trzech co najmniej

424 Por. w szczególności: W. Lang, Spór o pojęcie odpowiedzialności prawnej, op. cit, s. z. 37, D. Skrzyńska, Pojęcie
odpowiedzialności prawnej i jej kategorie, Prok. i Prawo 2002, z. 2, s. 143.
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płaszczyzn.  Kategoria  odpowiedzialności  prawnej  wykazuje  przede  wszystkim silne  uwikłania

filozoficzne  i  etyczne.  Prowadzone  w  tym  ujęciu  rozważania  koncentrują  się  na  możliwych

aspektach odpowiedzialności („jej ponoszenie”,  tj.  bycie odpowiedzialnym,  „jej podejmowanie”,

„pociąganie do odpowiedzialności” oraz „odpowiedzialne działania”)425. Analiza dotyczy tu także

ontycznego  statusu  odpowiedzialności,  to  jest  pytania  o  to  „jak  fenomen  odpowiedzialności

istnieje”426. Istotnym punktem odniesienia dla refleksji o zjawisku odpowiedzialności jest również

ta  perspektywa,  która  łączy  w  sobie  wątki  psychologiczne,  biologiczne,  kognitywistyczne  i

behawioralne. W tej interpretacji omawiany fenomen ujmowany jako zjawisko ze świata empirii,

poddające się - w pewnym przynajmniej zakresie – metodom właściwym dla nauk matematyczno –

przyrodniczych.  W  analizie  zjawiska  odpowiedzialności  nie  sposób  pominąć  wątku

socjologicznego. Do tego spojrzenia na istotę odpowiedzialności nawiązuje J. Kochanowski pisząc:

„Szkoda  wyrządzona  w  jakimkolwiek  porządku  społecznym  zawsze  wymagała  sankcji  jako

gwarancji ładu, bezpieczeństwa i więzi  społecznej,  sankcji, która jest środkiem przywracającym

zaufanie i autorytet dla naruszonych przez przestępstwo reguł. Na przestrzeni czasu zmieniają się

dobra,  które  podlegają ochronie,  zmieniają się  klasy i  bronione  interesy,  ale  potrzeba kary za

wyrządzone  zło  (nagrody  za  dobro)  stale  występuje.  Nie może  ona zostać  niezaspokojona  bez

głęboko sięgających w życie społeczne destrukcyjnych skutków, bez naruszenia przekonań i zasad

kierujących  życiem jednostki  i  społeczeństw,  bez  zachwiania  wiary  w panowanie  moralności  i

prawa”427.

3 Powyższe perspektywy spojrzenia na odpowiedzialność tworzą dopiero właściwe tło dla

refleksji nad fenomenem odpowiedzialności prawnej.  W literaturze wskazuje się, że konstrukcja

odpowiedzialności prawnej zawsze warunkowana jest aktualnym paradygmatem odpowiedzialności

kształtującym się na  wszystkich wskazanych wyżej płaszczyznach.  Podkreśla  się  pragmatyczne

ukierunkowanie  odpowiedzialności  prawnej  jako  jej  cechę  dystynktywną428.  Jak  to  już  wyżej

wskazano,  na  gruncie  nauk  filozoficzno  –  etycznych  wyróżnia  się  kilka  aspektów

odpowiedzialności.  Powołany  już  R.  Ingarden  pisał  o  „ponoszeniu  odpowiedzialności”,  o  jej

„podejmowaniu”,  „pociąganiu do odpowiedzialności” oraz o „działaniu odpowiedzialnym”429. W

odpowiedzialności  prawnej  podstawowe  znaczenie  ma  wypracowanie  reguł  „ponoszenia

odpowiedzialności” i „pociągania do odpowiedzialności”. Owo przypisywanie odpowiedzialności i

425  R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1987 r., s. 73. 
426  Por. relacjonowana przez M. Rodzynkiewicza dyskusja J. Woleńskiego oraz J. Filka, M. Rodzynkiewicz, Fenomen

odpowiedzialności w refleksji filozoficznej a prawno karne zasady odpowiedzialności …, op. cit. s. 7.
427 J.  Kochanowski,  Subiektywne  granice  sprawstwa  i  odpowiedzialności  karnej,  op.  cit.,  s.  11  i  powołana  tam

literatura.. 
428  M. Rodzynkiewicz, Fenomen…, op. cit., s. 5. 
429  R. Ingarden, Książeczka… op. cit., s. 73.
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pociąganie do odpowiedzialności aktualizuje  się  w ramach wypracowanych reguł o charakterze

prawnym430.

4 Zwraca  uwagę  specyficzny  status  pojęć:  „odpowiedzialność  prawna”  czy

„odpowiedzialność karna”.  Dostrzec przede wszystkim należy,  że pojęciom tym nie odpowiada

żaden  realnie  istniejący  przedmiot  lub  żadne  realnie  istniejące  zjawisko.  Można  je  zatem

kwalifikować  do  znanej  teorii  prawa  specyficznej  kategorii  pojęć  prawnych,  nazywanych

„czystymi pojęciami prawnymi431”, „właściwymi pojęciami prawnymi”432, „pojęciami swoistymi433”

lub „swoiście normatywnymi434”.  Cechą charakterystyczną tych pojęć jest to, że nie zostały one

zaczerpnięte  z  życia,  lecz  zostały  stworzone  przez  normodawcę  lub  przez  naukę  prawa  i  –

genetycznie  rzecz biorąc - nie  są wyrażeniami języka  powszechnego.   Ich zakres znaczeniowy

może być przez ustawodawcę w miarę dowolnie kształtowany. Cechą charakterystyczną tych pojęć

jest także to, że sens swój czerpią one z ustanawianych przez ustawodawcę norm. Przy budowie

tych  pojęć  decydują  inne  czynniki  niż  przy  budowie  pojęć  przyrodniczych.  Czynnikiem

decydującym  jest  tu  zawsze  wola  ustawodawcy,  podczas  gdy  w  tworzeniu  pojęć  nauk

przyrodniczych  spostrzeżenia  i  wiedza  o  przedmiocie  oznaczanym  danym  pojęciem.

Charakterystyczna dla pojęć prawnych jest także ich zmienność. Ich treść nie jest – w każdym razie

nie musi być – determinowana, jak to ma miejsce w naukach przyrodniczych, postępem wiedzy,

znajomości  przedmiotów  i  zjawisk,  ale  związana  jest  z  aktem stanowienia  norm prawnych  o

określonej treści435.  

Cechą  dystynktywną  omawianej  tu  grupy  pojęć  prawnych  jest  także  to,  że  mają  one

charakter konstruktywny i systematyzujący436. G. Radbruch mówił o nich w następujący sposób:

„Praca badawcza prawnika obejmuje dwie fazy. Pierwsza to interpretacja zmierzająca do ustalenia

sensu przepisów prawnych oraz rozwinięcia kategorialnego i teleologicznego tego sensu; druga

faza, to konstrukcja i systematyka. Wymienionym fazom odpowiadają dwa rodzaje pojęć prawnych.

Do pierwszego należą te pojęcia, z których składają się zdania prawne, a w szczególności pojęcia

które  występują  w  ustawowym opisie  stanów prawnych  i   wyjaśniane  są  interpretacyjnie.  Do

drugiego rodzaju nalezą pojęcia konstrukcyjne i systematyczne, z których pomocą opanowuje się

normatywną treść zdania prawnego. Pierwsze z wymienionych to przede wszystkim pojęcia faktów,

takie jak: rzecz, zamiar, usunięcie rzeczy itp., drugie to pojęcia: uprawnień, stosunków prawnych,

430  M. Rodzynkiewicz, Fenomen…. op. cit., s. 8.
431  Termin E. Zitelmana, przywołany  za J. Gregorowiczem, Definicje w prawie i nauce prawa, Łódź 1962, s. 13. 
432  J. Gregorowicz, Definicje…, op. cit., s. 17.
433  Por. wypowiedzi przedstawicieli teorii prawa cytowanych przez J. Gregorowicza, Definicje… op. cit., s. 72. 
434  J. Gregorowicz Definicje …, op. cit. s. 24.
435  Ibidem, s. 28.
436  Ibidem, s. 16.
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jak np. pojęcia praw i obowiązków sprzedawcy i nabywcy”437.   

Stwierdzenie,  że  mamy do  czynienia  z  fenomenem istniejącym inaczej  niż  realnie,  nie

wyjaśnia tego, czy pojęcie to ma jeden określony i niezmienny sens.  Przywołać w tym miejscu

można  pogląd  wyrażony  na  gruncie  dogmatyki  prawa  karnego  materialnego  przez  M.

Rodzynkiewicza,  wedle  którego  pojęcie  „odpowiedzialności  karnej”  jest  (jak  wiele  innych

podstawowych  dla  dogmatyki  tej  dziedziny  prawa)  wynikiem  procesu  modelowania  w  jego

postulatywnej odmianie.  W tym ujęciu pytanie  o istotę „odpowiedzialności karnej”  jest  zawsze

pytaniem źle postawionym. O ile bowiem można pytać, jak istnieje tego rodzaju pojęcie, o tyle

poszukiwanie jakiegoś niezmiennego aspektu esencjalnego zdane jest na niepowodzenie. Mówiąc o

istocie odpowiedzialności stwarza się bowiem wrażanie, że zadaniem prawa karnego jest odkrycie

jakiegoś jedynie  trafnego  zespołu twierdzeń,  opisujących  tę  odpowiedzialność,  a  uznany przez

siebie wzorzec traktuje się wówczas w sposób nieuprawniony jako model rekonstrukcyjny438. W

podobnym sensie  wypowiadał  się  o  pojęciach prawnych J.  Gregorowicz,  który stwierdzał,  że:

„Pojęcia te  są budowane po to,  by stworzyć warunki adekwatne do formułowania twierdzeń o

zawartości norm prawnych. Nie służą zatem do komunikowania rezultatów poznania bytu realnego,

pozaprawnego, ale do zdawania sprawcy z woli prawnej. Są to zatem pojęcia stojące w określonym

stosunku do niczego innego niż prawo”439. 

5 Podzielając powyższe zapatrywania co do statusu ontycznego „odpowiedzialności karnej”

stwierdzić  należy,  że  nieprzekonujące  jest  stanowisko  odmienne,  nazywane  esencjonalnym.

Najbardziej jednoznaczny wyraz znalazło ono w pracy W. Mąciora, który pisał: „Punktem wyjścia

dla  wypracowania  poprawnej  teoretycznie  konstrukcji  przestępstwa  winno  być  odkrycie  istoty

czynu, jako kategorii ontologicznej („zjawiska ze sfery bytu”)440. Charakterystyczna dla tego nurtu

jest także wypowiedź, zgodnie z którą centralnym problemem teorii prawa karnego jest określenie

istoty przestępstwa na najwyższym stopniu  generalizacji tego pojęcia,  a  co  za tym idzie  istoty

czynu, istoty bezprawności i istoty  winy441.

Istotne  znaczenie  dla  nadania  prawidłowej  perspektywy  analizie  zagadnienia

odpowiedzialności prawnej i karnej na gruncie konstytucyjnym ma jeszcze przywołanie refleksji J.

Kochanowskiego,  który  stwierdził,  że:  „Istnieją  dwa  sposoby  patrzenia  na  odpowiedzialność

karną. O pierwszym można powiedzieć,  że jest spojrzeniem na odpowiedzialność przez pryzmat

437 Ibidem, s. 16-17.
438 M. Rodzynkiewicz, Modelowanie...., op. cit..
439 J. Gregorowicz, Definicje..., op. cit., s. 28, z powołaniem na M. Solomona, oraz J. Jellinka. 
440 W. Mącior, Czyn ludzki i jego znaczenie w prawie karnym. Zagadnienia podstawowe, 1990 r., s. 11 i n. 
441 M. Rodzynkiewicz, przypisujący to stwierdzenie W. Mąciorowi, por.: M. Rodzynkiewicz, Modelowanie …, op. cit.,

s. 6.
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naszego  aktualnego  o  niej  wyobrażenia,  czyli  ukształtowanego  historycznie  archetypu

odpowiedzialności,  który zakodowany w procesie osobniczego wychowania wydaje nam się sam

przez  się  zrozumiały,  zgodny  ze  zdrowym  rozsądkiem  i  istotą  odpowiedzialności.  Drugi

przeciwstawia się  owemu ograniczaniu odpowiedzialności  do jednej  jej  wyobrażenia  i  pragnie

objąć  wszystko,  co  swym  zakresem  (i  zarazem  pojęciem  odpowiedzialności)  to  wszystko,  co

niezależnie od tych wyobrażeń funkcjonuje jako odpowiedzialność442. 

6 Punktem odniesienia  dla  refleksji  nad  istotą „odpowiedzialności  karnej”  w znaczeniu

konstytucyjnym nie powinien być natomiast podział systemu prawa pozytywnego na poszczególne

gałęzie i działy.  System prawa opisuje się albo jako zbiór przepisów lub ich większych zespołów

(aktów prawnych),  albo  też jako  zbiór  norm443.  W obu prezentowanych wyżej  ujęciach system

prawa  może być uporządkowany co najmniej na dwa sposoby: poziomo albo pionowo. Pionowe

ujęcie  systemu  prawa  sprowadza  się  do  wyróżnienia  rozmaitych  szczebli  hierarchicznych

elementów systemu444. Chodzi tu o określenie relacji każdego z elementów zbioru w odniesieniu do

pozostałych elementów w celu ustalenia pozycji hierarchicznej danego systemu, a więc tego, czy

jest  on  wyższy,  niższy,  czy  równy  hierarchicznie  wobec  innego  elementu  zbioru445.  Istota

poziomego  ujęcia  systemu  prawa  sprowadza  się  zaś  do  wprowadzenia  podziałów opartych na

różnie  dobranych  kryteriach  podobieństwa  pomiędzy  elementami  zbioru.  Poziome  rozumienie

systemu  prawa  i  poziome  jego  uporządkowanie  prowadzi  do  wyróżnienia  określonych  grup

elementów systemu, znanych w prawoznawstwie jako gałęzie prawa. W nauce prawa przyjmuje się

różne kryteria  dyferencjacji  poziomej,  którym odpowiada tradycyjny podział systemu  prawa na

gałęzie.

Nie jest  w tym miejscu konieczne  ani nawet  możliwe relacjonowanie wskazywanych w

literaturze teoretyczno-prawnej poglądów na temat przyjmowanych przez poszczególnych Autorów

kryteriów podziału systemu prawa446.   Istotne jest  natomiast  podkreślenie,  że w odniesieniu  do

wszystkich kryteriów powszechnie  wskazuje  się  na  ich nieostrość447.  Twierdzi się,  że mają one

442  J. Kochanowski, Subiektywne…, op. cit., s. 5 oraz 8.
443  K. Płeszka, O dwóch pojęciach systemu prawa, ZNUJ, Prace z Nauk Politycznych, 1986 r., z. 24, s. 69, W. Wróbel,

Zmiana normatywna…, op.  cit.,  s.  33 i  powołana tam literatura.  Abstrahuję tym samym od  innych  podziałów
pojęcia „system prawa”: por. w tym zakresie J. Wróblewski, Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989 r., s. 9-10. W
toku dalszego wywodu odwołuję się jedynie do sygnalizowanego w tekście podziału sposobów ujmowania systemu
prawa jako zbioru przepisów albo zbioru norm. 

444  K. Płeszka, O dwóch pojęciach … op. cit., s. 70.
445  ibidem.
446 Por. zwłaszcza: K. Płeszka,  O dwóch pojęciach… op. cit., s.  72, J.  Wróblewski,  Wstęp do prawoznawstwa, Łódź

1984 r.,  s.  71, K. Opałek,  Problemy metodologiczne nauki prawa, Warszawa 1962 r., cyt.  za:  Teoria państwa i
prawa.  Wybór  tekstów.  Warszawa  1974  r.,  s  287,  S.  Wronkowska  (w:)  A.  Redelbach,  S.  Wronkowska,  Z.
Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1993 r., s. 231.

447  Por. prace wskazane w poprzednim przypisie.
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„luźny”  charakter,  co  prowadzi do  problemów z jasnym wyznaczeniem granic  poszczególnych

gałęzi.448 Poddaje  się  nawet  w wątpliwość  istnienie  jednoznacznego  porządku.  Podnosi  się,  że

stosowane kryteria mają charakter niejednolity, nie są to nigdy kryteria wyznaczające porządek w

sensie  relacji  porządkujących  miedzy  elementami  zbioru,  ale  kryteria  pozwalające  wyróżnić

określone zespoły elementów o własnościach w pewien sposób do siebie  podobnych449.  Z tego

punktu  widzenia  tylko  podział  pionowy  systemu  prawa  jest  ujęciem  systemowym  –

uporządkowanym.  Zgodnie też wskazuje się na wpływ uwarunkowań tradycji legislacyjnych na

sposób systematyzacji systemu prawa. Twierdzi się, że wyróżniane kryteria są zarówno rezultatem

działalności  ustawodawcy,  jak  i  prawników450.  Trafnie  zwraca  się  uwagę,  że  zasadne  jest

stosowanie zespołów kryteriów. Podział oparty na jednym tylko kryterium, nawet jeśli kryterium to

okazuje się  przydatne,  daje bowiem często w rezultacie wydzielenie klas elementów, o  których

niewiele więcej można orzec ponad to, że różnią się z punktu widzenia tego właśnie kryterium451.

Zgrupowanie  elementów  podobnych  z  punktu  widzenia  wielu  różnorodnych  kryteriów

prowadziłoby do zgrupowania w jednym członie podziału elementów z wielu punktów widzenia

podobnych.  Należy również podzielić te poglądy, zgodnie z którymi lepiej z metodologicznego i

utylitarnego  punktu  widzenia  byłoby  mówić  o  wyróżnianiu  „typów  norm”,  niż  o  „podziale

logicznym norm danego systemu”452.  Przy wyróżnianiu typów norm rygory formalne kryteriów

podziału są luźniejsze i nie wykluczają z góry takiego stanu, że elementy całości dzielonej należą

jednocześnie do różnych typów lub wykazują w pewnym tylko stopniu właściwości przedmiotów

wzorcowych danego typu453.

7 Z  powyższych  ogólnych  ustaleń  wynika  kilka  istotnych  punktów  odniesienia  dla

prowadzonej  w kontekście  konstytucyjnym refleksji  nad podjęciem „odpowiedzialności karnej”

jako  egzemplifikacją  „odpowiedzialności  prawnej”.  Zwraca  przede  wszystkim  uwagę,  że

Konstytucja –  zgodnie ze swą istotą i zasadniczą funkcją – wyznacza ramy i granice tej dozie

relatywizmu, która przebija z cytowanych wyżej twierdzeń dotyczących samej natury fenomenu

odpowiedzialności. Bardzo  wyraźnie  z  relacjonowanych wyżej  poglądów wynika również,  że

rekonstrukcja  zgodnego  z  Konstytucją  paradygmatu  odpowiedzialności  wymaga  uwzględnienia

szerokiego  kontekstu  nie  tylko  norm  i  zasad  ustrojowych,  lecz  również  pewnych  założeń

aksjologicznych  (wartości),  przyjętych  bądź  deklarowanych  przez  ustrojodawcę.  W  tej

448  J. Wróblewski, Wstęp … op. cit., s. 72.
449  Ibidem., s. 75.
450  Ibidem, s. 73.
451  Z Ziembiński, Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych , Poznań 1983 r., s. 111.
452  Ibidem. 
453  Ibidem.
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perspektywie  jako  oczywista  jawić  się  musi  konstatacja,  że  prowadzonych  w  horyzoncie

konstytucyjnym  rozważań  nad  modelem  odpowiedzialności  karnej  nie  sposób  sprowadzić  do

wykładni jednego tylko przepisu Konstytucji nakierowanej na rekonstrukcję zgodnych z nim zasad

kształtowania odpowiedzialności.

Trzeba  również  pamiętać,  że  optyka  konstytucyjna  wyznacza  zupełnie  inny  kierunek

spojrzenia  na  omawiane  tu  zagadnienie.  Nie  jest  przecież  przedmiotem konstytucji  jako  aktu

prawnego  o  najwyższej  randze  w  hierarchii  źródeł  prawa  rozstrzyganie  teoretyczno-prawnych

kontrowersji co do natury pojęć prawnych, tudzież dekretowanie jednego z konkurujących ujęć

definicyjnych. Sama nawet definicja „odpowiedzialności karnej” nie jest samodzielnym problemem

konstytucyjnym.  Lokalizacja  przepisu  art.  42  w systematyce  Konstytucji  i  umieszczenie  go  w

rozdziale  poświęconym  prawom i  wolnościom człowieka  i  obywatela,  wskazuje,  że  problem

odpowiedzialności karnej widziany jest z perspektywy jednego z przysługujących jednostkom praw

podmiotowych.  Znamienne  wydaje  się,  że  w  całym  dorobku  orzeczniczym  Trybunału

Konstytucyjnego dotyczącym tego przepisu nie ma ani jednej wypowiedzi,  która zmierzałaby do

rekonstrukcji istoty i funkcji tego prawa podmiotowego. Ten kierunek interpretacji nie jest bowiem

w orzecznictwie Trybunału podejmowany. 

 Relatywny charakter pojęcia „system prawa” oraz względność przyjmowanych kryteriów

jego podziału nie pozwala na uznanie jego przydatności dla wypracowania spójnej, operatywnej i

niezależnej od decyzji ustawodawcy konstytucyjnej definicji „odpowiedzialności karnej”.  Dotyczy

to przede  wszystkim spojrzenia  na  „system prawa” z perspektywy nauki lub dydaktyki prawa.

Wyznaczenie  granic  poszczególnych  dziedzin  dla  szczegółowych  nauk  prawnych  nie  jest

wprawdzie  kwestią  zupełnej  dowolności,  jednak  przyjmowane  metody dyferencjacji  i  kryteria

podziału systemu prawa przez naukę prawa i na jej potrzeby cechuje daleko idąca specyfika, nie do

końca i nie  zawsze odpowiadająca podziałom dokonywanym z perspektywy ogólnosystemowej.

Również  usankcjonowany  praktyką,  a  nawet  tradycją  legislacyjną,  podział  systemu  prawa

pozytywnego  na  poszczególne  segmenty  nie  tworzy  należytego  kontekstu  do  poszukiwania

adekwatnej  definicji  odpowiedzialności  karnej.  Kierunek  ewentualnej  interakcji  winien  być

odwrotny – to ustawodawca zwykły,  prowadząc politykę prawną, powinien bowiem przestrzegać

konsekwencji wynikających z norm nadrzędnych.

2.2 Definicje „prawa karnego” i „odpowiedzialności karnej”przyjmowane w

dogmatyce prawa karnego.

 1 Spoglądając w powyższej perspektywie na formułowane przez naukę prawa karnego
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definicje pojęć: „prawo karne” i „odpowiedzialność karna” stwierdzić trzeba, że nie wypracowano

dotąd takiego ujęcia,  które byłoby przydatne i w pełni przystawalne do analiz  konstytucyjnych.

Charakterystyczny dla prezentowanych w tym względzie poglądów jest bowiem przede wszystkim

brak ogólnosystemowej perspektywy spojrzenia  na całą tę część systemu, która odwołuje się do

zasad  stosowania  dolegliwości  wobec  adresatów  norm  prawnych  (norm  merytorycznych).

Dyferencjacja  prawa  karnego  odbywa  się  bądź  to  przy przewadze  kryteriów formalistycznych

(morfologia  przepisu),  bądź  przy  wykorzystaniu  pojęć  idiomatycznych,  odwołujących  się  do

pewnej tradycji legislacyjnej i związanego z nią „przedrozumienia” definiowanego przedmiotu.

2 W literaturze spotyka  się  takie  ujęcia  definicyjne  prawa  karnego, które nawiązują  do

statycznej koncepcji systemu prawa, to jest do traktowania go jako zespołu szczególnego rodzaju

tekstów,  będących  aktami  prawotwórczymi.  Prawo  karne  postrzega  się  w  tym względzie  jako

zespół przepisów zawartych w trzech podstawowych aktach prawnych, to jest w ustawie z dnia 6

czerwca 1997 t. - Kodeks karny, ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks  postępowania karnego

oraz ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy454. Do tego kryterium nawiązują

też te grupy zapatrywań, które definiując prawo karne lub odpowiedzialność karną odnoszą się do

posiadających na gruncie ustawowym definicję legalną pojęć: „przestępstwa” lub „wykroczenia”.

Przejawem  takiego  podejścia  jest  stwierdzenie  J.  Majewskiego,  który  wskazał,  że  punktem

odniesienia dla przyjmowanych sposobów rozumienia „prawa karnego” (materialnego) jest pojęcie

„odpowiedzialności  karnej  za  przestępstwo”  (prawo  karne  w  ujęciu  węższym)  albo

„odpowiedzialności karnej za przestępstwo i  wykroczenie” (prawo karne w ujęciu szerszym)455.

Zasadniczą zaletą takiego ujmowania prawa karnego jest ostrość przyjmowanych tu – na wskroś

formalnych  –  kryteriów.  Zasadniczą  wadą  jest  całkowite  jego  abstrahowanie  od  zawartości

normatywnej poszczególnych przepisów wchodzących w skład wspomnianych aktów prawnych.

Nie pozwala ono racjonalnie  wytłumaczyć, dlaczego  irrelewantne z punktu widzenia  zaliczenia

danego przepisu do kategorii prawa karnego jest umiejscowienie go w przepisach innych – inaczej

nazwanych  aktów prawnych  lub  ich  części  choćby nawet  ustawodawca  posługiwał  się  w  nim

pojęciem kary lub wyrazem bliskoznacznym. Założeniem – jak się wydaje błędnym - leżącym u

podstaw przyjmowania  powyższego kryterium jest  przeświadczenie  o  normatywnej  jednolitości

wszystkich przepisów wchodzących w skład powyższych aktów prawnych. Prowadzi do objęcia

zakresem pojęcia  prawo  karne  także  takich  przepisów,  które  regulują  stosowanie  instytucji  o

454  A. Marek (w:), A. Marek (red.), System Prawa Karnego, Zagadnienia ogólne, tom I, Warszawa 2010 r., s. 27.
455  J. Majewski (w:) System Prawa Karnego. Źródła prawa karnego. Tom II, T. Bojarski (red. tomu), A. Marek (red.

nacz.),  Warszawa  2011  r.,  s.  422.  Autor  ten  wyróżnia  nadto  prawo  karne  sensu  largissimo,  regulujące
odpowiedzialność karną w znaczeniu art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, tj. wszelka odpowiedzialność typu represyjnego. 
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odmiennej charakterystyce456 (np. środki zabezpieczające, niektóre środki karne).

Autorzy prezentujący powyższe stanowisko za część prawa karnego uznają jednocześnie

prawo karne pozakodeksowe, a więc przepisy karne szczegółowych ustaw regulujących stosunki

społeczne w ramach poszczególnych dziedzin życia  społecznego. Wskazują na przepis art.  116

kodeksu  karnego,  który  nakazuje  stosować  do  nich  odpowiednio  przepisy  tego  kodeksu.  O

zaliczeniu  pozakodeksowych  przepisów  karnych  do  prawa  karnego  materialnego  zdaje  się

decydować decyzja ustawodawcy o ich zaszeregowaniu w odrębnej części ustawy szczegółowej,

wydzielonej  niekiedy  odpowiednim  śródtytułem,  sugerującym  bądź  wskazującym  wprost  na

„karny”  charakter  przepisów.  Kryterium pomocniczym jest  w tym ujęciu  określona  morfologia

jednostki redakcyjnej tekstu  prawnego, charakterystyczna dla  przepisów zaliczanych do  prawa

karnego457. 

3 Pewne elementy kryteriów treściowych w definiowaniu prawa karnego widoczne są w

tych  poglądach,  które  cech  konstytutywnych  tej  dziedziny  upatrują  w  przyjmowanej  przez

ustawodawcę  metodzie  regulacji,  w  charakterystycznym  przedmiocie  regulacji  bądź  w

specyficznych dla tej gałęzi rodzajach środków prawnych, związanych ze stosowaniem przepisów

tej gałęzi prawa.  Ł. Pohl i A. Marek posługując się kryterium „metody regulacji” wskazują,  że

prawo karne jest podzbiorem systemu prawa, zaliczanym do prawa publicznego, o czym świadczy

relacja  podporządkowania  między  podmiotami  w  ramach  stosunków  prawnokarnych,  sposób

korzystania z przewidzianych przepisami tego prawa środków ochrony prawnej oraz sam rodzaj

tych  środków458.  Metodę  karnistyczną  przeciwstawia  się  na  przykład  metodzie  cywilistycznej

opartej  na  zasadzie  autonomii  i  równorzędności  podmiotów  tych  stosunków prawnych,  braku

przymusu państwa oraz specyfikę środków prawnych (rozwiązania lub przekształcenia stosunku

prawnego, nieważności czy środków egzekucyjnych)459. 

4 Tradycyjne uznaje się, że prawem karnym jest zbiór przepisów, który obejmuje katalog

czynów karalnych  i  przewidywanych przez ustawodawcę  kar,  grożących za  popełnienie  takich

czynów, a także zasady odpowiedzialności za takie czyny 460. W tym ujęciu akcentuje się przedmiot

regulacji jako istotne kryterium delimitacyjne. Zwraca jednak uwagę, że stosując omawianą cechę

jako podstawy różnicowania przepisów prawa karnego od przepisów innych gałęzi przyjmuje się

pewne  niewysłowione  założenia  co  do  tego,  co  jest  „czynem zabronionym pod  groźbą  kary”.
456 Zwracają na to uwagę W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010 r., s. 25.
457 Por. szerzej: J. Majewski (w:)  System Prawa Karnego (…), op. cit., s. 422 i n.
458  Ł. Pohl., Prawo karne. Wykład części ogólnej. Warszawa 2013, s.  23.
459  A. Marek, System… op. cit., s. 5.
460  K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne. Warszawa 1994 r.,  A. Marek, System…, op. cit., s. 2.
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Posługujący się  wspomnianym kryterium A.  Marek, wbrew deklaracji,  czyni przedmiotem swej

uwagi  i  zalicza  do  systemu  prawa  karnego  jedynie  przepisy ustanawiające  „czyny zabronione

zwane przestępstwami”461, z pewną korektą dotyczącą wykroczeń, nie zalicza zaś do systemu prawa

karnego  -  i  to  bez  wyjaśnienia  powodów  tego  wykluczenia  -  na  przykład  przepisów

upoważniających sąd do nałożenia grzywny na niestającego bez  usprawiedliwienia świadka, czy

przepisów  upoważniających  organy  administracji  do  nałożenia  kar  za  niezgodne  z  prawem

przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, czy też kary orzekane przez właściwe komisje

dyscyplinarne.  Dzieje  się  tak  pomimo  że  wszystkie  opisane  wyżej  regulacje  opisują  „czyny

zabronione pod groźbą kary”, a nadto – jeśli odczyta się je  przez pryzmat przepisów usytuowanych

w innych miejscach tych samych aktów prawnych – zasady odpowiedzialności za te czyny. 

Powyższa  obserwacja  prowadzi  do  wniosku,  zgodnie  z  którym  podawane  przez

przedstawicieli  nauki  prawa  karnego  kryterium  przedmiotu  regulacji  w  takiej  postaci,  jak  to

opisano wyżej, jest niewystarczające. Nie oddaje ono tego, jakie kategorie przepisów rzeczywiście

taktowane  są  jako  przepisy  prawa  karnego.  W tym  sensie  podawana  definicja  ma  charakter

nieadekwatny – zbyt szeroki. Można bowiem wymienić takie przykłady przepisów, które spełniają

podane kryteria definicyjne, a i tak nie mieszczą się w zakresie definiendum. 

Wydaje  się  nadto,  że  nauka  prawa  karnego  posługuje  się  niektórymi  wyrażeniami,

składającymi się  na powyższą definicję  w znaczeniu idiomatycznym,  to znaczy odmiennym od

tego, które wynika z samego tylko prostego ich odczytania przy zastosowaniu reguł znaczeniowych

języka ogólnego. Obie wskazane wyżej okoliczności dyskwalifikują metodologiczną poprawność

takich - konstruowanych bez dodatkowych zastrzeżeń terminologicznych i wyjaśnień - definicji. 

Wartością powyższego sposobu patrzenia na prawo karne jest natomiast zwrócenie uwagi

dwie grupy czynników istotnych z punktu widzenia zakwalifikowania danej regulacji do prawa

karnego. Pierwszą z nich jest charakterystyka czynu, którego dotyczy dany przepis. Druga dotyczy

charakterystyki  środka  prawnego  przewidzianego  za  dopuszczenie  się  przez  podmiot  prawa

zachowania,  z  którym  przepis  łączy  określone  konsekwencje.  Do  wskazanego  wyżej  ujęcia

definicyjnego nawiązują także W. Wróbel i A. Zoll. Autorzy ci stwierdzają, że prawem karnym jest

dziedzina  prawa  stanowionego  przez  odpowiednią  władzę  państwową,  która  określa,  jakie

zachowania  naruszające normy postępowania  zostają  uznane za czyny karalne,  jakie  są zasady

pociągania sprawców do odpowiedzialności karnej i jakie kary lub inne środki mają być stosowane

wobec sprawców czynów karalnych462. Powyższej definicji zarzucić jednak można błąd  ignotum

per  ignotum.  Przekonuje  o  tym  użycie  w  definiensie  niejednoznacznego  a  niewyjaśnionego

461  Ibidem, s. 3.
462  W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Cześć ogólna, Kraków 2014, s. 22.

220



wcześniej  zwrotu „odpowiedzialności  karnej”.  Jeśli  przez  pojęcie  to  rozumieć  zdefiniowaną  w

kodeksie karnym postać odpowiedzialności prawnej, proponowane ujęcie jawi się po pierwsze jako

formalistyczne  –  bo  abstrahujące  od  merytorycznych  cech  odpowiedzialności  –  oraz  jako

niezwykle  wąskie,  gdyż  sytuujące  w  obrębie  systemu  prawa  karnego  jedynie  część  regulacji

zawartych w kodeksie karnym oraz w innych ustawach, do których odsyła art. 116 wspomnianego

kodeksu. 

5 Innym jeszcze sposobem definiowania „prawa karnego” przy wykorzystaniu kryteriów

treściowych jest  ten koncentrujący się  na występującym w nazwie tej dziedziny słowie „kara”.

Najogólniejsze ujęcie prawa karnego odwołujące się do tego kryterium nakazywałoby przyjąć, że

prawo karne,  to  przepisy regulujące stosowanie kary463.  Taki sposób definiowania gałęzi prawa

może być  jedynie  punktem wyjścia do  wskazania dalszych,  bardziej szczegółowych wymogów

dotyczących  kary.  Po  pierwsze,  akcentuje  się  znaczenie  szczególnego  statusu  podmiotu

uprawnionego  do  stosowania  kary.  W oparciu  o  to  kryterium,  wydziela  się  stosowanie  kar  w

stosunkach prywatnych,  niepopartych – przynajmniej nie  co  do  zasady -  działaniem przymusu

państwowego.  Pozwala  to  na  pozostawienie  poza  zakresem  prawa  karnego  takich  instytucji

noszących cechy kary jak kary umowne stosowane w prawie cywilnym i kary znane systemowi

prawa pracy.  Po drugie wskazuje się  na  szczególne charakterystyczne tylko dla prawa karnego

racjonalizacje  i  funkcje  wymierzania  kar  w  stosunku  do  sprawców czynów  zabronionych.  Po

trzecie wreszcie, zwraca się uwagę na szczególny stopień dolegliwości sankcji stosowanych wobec

sprawców takich czynów. 

Wspomnieć jeszcze trzeba o całej grupie poglądów, które w celach definicyjnych odwołują

się do funkcji   i  zasad prawa karnego. Niektórzy autorzy proponują wyróżnienie  szczególnych

„cech”  prawa  karnego,  „odróżniających  prawo  karne  od  innych  gałęzi  prawa”464.  Zdaniem A.

Marka do cech tych należą imperatywny i wartościujący charakter prawa karnego, uniwersalizm

oraz  subsydiarność.  Wartościujący  charakter  prawa  karnego  wyraża  się  wedle  autorów

reprezentujących ten kierunek w tym, że prawo karne, stanowiąc zakazy i nakazy wskazuje, jakie

dobra  i  w  jakim  zakresie  podlegają  ochronie.  Intensywność  tej  ochrony,  a  zarazem  rozmiar

potępienia dla sprawców naruszenia tych norm, wyrażonych rozmiarem grożących za nie sankcji,

daje wyraz wartościowaniu ich znaczenia z punktu widzenia fundamentalnych dla społeczeństwa

wartości. Imperatywny charakter prawa karnego dostrzega się w tym, że z założenia nie pełni ono

funkcji  organizatorskich,  lecz  jest  zespołem  norm  powinnościowych,  wymagając  w  sposób

463  M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia. Warszawa1994, s. 12.
464  Ibidem, s. 7.
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imperatywny przestrzegania określonych nakazów postępowania. Uniwersalizm zaś prawa karnego

rozumiany  jest  w  ten  sposób,  że  nie  reguluje  ono  ściśle  określonej  dziedziny  stosunków

społecznych.  Prawo karne jest  subsydiarne  w tym sensie,  że wkracza z zastosowaniem sankcji

karnych dopiero w takich sytuacjach, gdy ochrona stosunków społecznych i praw podmiotowych

nie jest wystarczająca i efektywna.

Nie  jest  jasny  status  niektórych  spośród  wskazanych  wyżej  „cech”  prawa  karnego.

Wartościujący charakter prawa karnego ujmowany jest przez niektórych autorów jako funkcja tej

gałęzi  prawa465.  Subsydiarność  prawa  karnego  wydaje  się  raczej  postulatem  kierowanym  do

ustawodawcy  wprowadzającego  regulacje  tej  gałęzi  prawa  niż  immanentną  cechą  tej  grupy

przepisów (norm). 

6 Zwraca uwagę, że w kontekście ustaleń definicyjnych w literaturze przedmiotu częste są

również odwołania do funkcji, jakie ma pełnić prawo karne. Poszczególni autorzy prezentują przy

tym różne katalogi tych funkcji, różne sposoby ich racjonalizacji oraz hierarchizacji. K. Buchała i

A. Zoll wyróżniali funkcje ochronną i gwarancyjną prawa karnego466. L. Gardocki wymienia trzy

funkcje  prawa  karnego:  sprawiedliwościową,  ochronną  i  gwarancyjną.  Akcentuje  przy  tym

chronologicznie  pierwotny charakter pierwszej  z  wyżej  wymienionych467,  wskazując,  że  to  ona

właśnie  jest  historycznie  najwcześniejsza.  T. Bojarski do  katalogu wymienionych  wyżej trzech

funkcji  dodaje  funkcję  profilaktyczno  –  wychowawczą  oraz  represyjną  i  kompensacyjną468.  J.

Warylewski  wymienia  funkcję:  gwarancyjną,  afirmacyjną,  kompensacyjną,  restytucyjną  oraz

resocjalizacji i wychowania469. A. Grześkowiak wskazuje trzy funkcje prawa karnego: ochronną,
465  A. Marek, Prawo karne. Warszawa 2007, s. 14-15 nazywa ją funkcją „afirmacyjno – motywacyjną”, podobnie: V.

Konarska-Wrzosek, A. Marek,  T. Oczkowski,  Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń,  Toruń 2012, s.  18,
większość autorów istoty tej funkcji upatruje w ogólno-prewencyjnym oddziaływaniu prawa karnego, które wiąże z
funkcją ochronną, Ł. Pohl, Prawo …. op. cit., s. 31-32.

466  K.  Buchała,  A.  Zoll,  Polskie  prawo  karne,  Warszawa  1995,  11-14.  W  ramach  funkcji  ochronnej,  a  więc
oddziaływania w kierunku powstrzymania  przed naruszeniami dóbr  prawnych  autorzy wyróżnili  oddziaływanie
prewencyjne wobec tych, którzy wkroczyli już na drogę przestępstwa (prewencja indywidualna) oraz na wszystkich
adresatów norm prawnych (prewencja generalna), oddziaływanie represyjne oraz zabezpieczające. Oddziaływanie
prewencyjne  na  sprawcę  ma  doprowadzić  do  ukształtowania  postaw  legalistycznych,  zmiany  preferencji
wyznawanych  wartości.  Represja  zawiera  w sobie  element  odpłaty za  popełniony przez  sprawcę czyn,  służy
sprawiedliwości wyrównawczej, odpowiadającej zasadzie moralnej, w myśl której za czyny oceniane negatywnie
się  karze,  natomiast  za  czyny  oceniane  pozytywnie  nagradza  się.  Aspekt  zabezpieczający  funkcji  ochronnej
realizowany jest poprzez uniemożliwienie osobie, która przez popełnienie czynu karalnego ujawniła grożące z jej
strony niebezpieczeństwo dla dóbr prawnych, dalszego popełnienia czynów karalnych. Funkcja ta realizowana jest
przez długoterminowe kary pozbawienie wolności lub pozbawieniu sprawcy innych praw (np. prawa wykonywania
zawodu, wykonywania określonej działalności, prowadzenia pojazdów mechanicznych)

467 L. Gardocki,  Prawo karne, Warszawa 2013 r., s.  6-7. Jej znaczenie sprowadza się do zadośćuczynienia poczuciu
sprawiedliwości zarówno osoby pokrzywdzonej przestępstwem, jak i całej społeczności. Funkcja ta odwołuje się do
zakorzenionego  we  wspólnotach  społecznych,  w  pewnym  sensie  pierwotnego,  poczucia  konieczności  odpłaty
sprawcy czynu adekwatną dolegliwością.

468 T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2008, s. 29-31.
469 J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna. Warszawa 2009, s. 64-67. Ostatnio wymieniona spotkała się z krytyką

w literaturze przedmiotu. Wskazano bowiem, że wymieniona funkcja jest jednym tylko z celów kary lub środka
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kompensacyjną i gwarancyjną, z tym, że w ramach funkcji ochronnej wyodrębnia kolejne: funkcję

karzącą (retrybutywną, sprawiedliwościową), funkcję zapobiegawczą oraz poprawczą470. Niektórzy

autorzy jako osobną funkcję prawa karnego wyróżniają: funkcję: „afirmacyjno-motywacyjną”. Jej

istoty upatrują w tworzeniu prawnokarnych zakazów lub nakazów określonego zachowania, które

komunikują adresatom norm prawnych znaczenie chronionych dóbr471. Prawo karne, przez nakazy i

zakazy, określa standardy postępowania w społeczeństwie, wskazuje jakie dobra i w jakim zakresie

podlegają ochronie. Jednocześnie prawo karne, przez stosowanie wobec sprawców naruszeń norm

kar i innych środków ma  wzmacniać motywację do przestrzegania prawa472. Podobne funkcje i

zadania  prawa karnego ujmowane są przez część  autorów jako  przejaw funkcji  prewencyjno  –

wychowawczej473.

Nie kwestionując w tym miejscu żadnej ze wyróżnianych w literaturze przedmiotu zasad i

funkcji  prawa  karnego  stwierdzić trzeba,  że  nie  jest  uzasadnione  odwoływanie  się  do  nich na

potrzeby ustaleń definicyjnych prawa karnego jako dziedziny prawa. Istotne jest podkreślenie, że

korzystając  z  wyróżnianych   w  doktrynie  zasad  i  funkcji  prawa  karnego  dla  celów  ustalenia

charakteru prawnego danej regulacji, zawsze trzeba mieć świadomość, czy o danej zasadzie czy

funkcji mówi się  w sensie deskryptywnym czy dyrektywalnym.  Inne znaczenie dla uznania,  że

dany  przepis  jest  przepisem  prawa  karnego  ma  stwierdzenie,  że  pełni  on  funkcję

sprawiedliwościową  lub ochronną (ochronno-prewencyjną)  a  inne,  gdy się  jedynie  twierdzi,  że

przepis  ten  funkcje  takie  pełnić  powinien  lub  nie  powinien.  Podobne  zastrzeżenia  budzi

posługiwanie się pojęciem zasad prawa karnego dla ustalenia normatywnej charakterystyki danej

regulacji474.  Część z wskazanych wyżej zasad prawa karnego przyjmuje w rzeczywistości postać

wypowiedzi o charakterze dyrektywalnym, zmierzającym do ukazania,  jakim cechom - zdaniem

konkretnego autora -  regulacje  z  zakresu prawa karnego  winny odpowiadać.  W tym sensie  na

przykład  zasada  subsydiarności  prawa  karnego  nie  jest  cechą  tej  gałęzi  prawa,  czy  norm

wchodzących w skład tej gałęzi prawa, lecz pewnym postulatem, podlegającym zresztą dalszym

jeszcze  podziałom w zależności od tego,  czy dotyczy płaszczyzny stanowienia  czy stosowania

prawa karnego. O dowolnie wybranej normie nie można zatem orzec, że jest lub nie jest normą

prawa karnego lub nawet że wykazuje cechy typowe dla prawa karnego, ponieważ powinna być

stosowana z uwzględnieniem postulatu subsydiarności.

karnego, nie zaś prawa karnego jako całości, które nie jest prawem resocjalizacyjnym,  por. A. Marek, System…, op.
cit., s. 11.

470  A. Grześkowiak (red.) Prawo karne, Warszawa 2009, s. 11-18.
471  Ibidem, s. 18. 
472  A. Marek, System…, op. cit., s. 14-15 oraz tenże, Prawo .., op. cit., s. 14-15.
473  T. Bojarski, Polskie…, op. cit. s. 30.
474  Z. Ziembiński, Szkice…., op. cit., s. 112 i 121.
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Należy mieć w polu widzenia ograniczoną wartość diagnostyczną odwołania się do funkcji

danej regulacji przy ustalaniu jej normatywnej charakterystyki. Dostrzec po pierwsze należy, że w

literaturze wskazuje się, że poszczególne funkcje prawa karnego nie powinny być rozpatrywane w

izolacji.  W istocie bowiem prawo karne, podobnie jak przepisy innych gałęzi prawa pełni wiele

komplementarnych  funkcji475,  a  wyróżnianie  funkcji  „dominującej”  lub  „głównej”  ma  często

arbitralny charakter bądź oparte jest na swoistym przedrozumieniu co do charakteru danej regulacji.

Trafna jest obserwacja A. Marka, który zauważył, że o funkcjach prawa karnego mówić można w

dwóch różnych znaczeniach, tj. jako o funkcjach zamierzonych i rzeczywistych (twierdzenie to ma

jednak bardziej uniwersalne znaczenie i może być odnoszone także do funkcji przypisywanych

innym gałęziom prawa). Pomiędzy funkcjami postulowanymi a rzeczywiście odgrywanymi przez

przepisy danej gałęzi prawa zachodzić może rozbieżność, a nie jest jasne, która z nich jest istotna

dla  identyfikacji  charakteru  danej  regulacji  i  dostosowania  do  niego  adekwatnego  wzorca

zgodności z z konstytucją.

Nie jest również bezdyskusyjny uniwersalizm funkcji pełnionych przez przepisy w obrębie

jednej dziedziny prawa. Dostrzec trzeba, że znaczenie poszczególnych funkcji może być odmienne

wśród poszczególnych grup przepisów prawa karnego. Dotyczy to zarówno instytucji związanych z

szeroko rozumianym wymiarem kary, w ramach których możliwe będzie wyróżnienie uregulowań

o  funkcjach  zabezpieczających,  represyjnych,  terapeutycznych,  wychowawczych,

kompensacyjnych,  jak  i  przepisów  typizujących,  gdzie  w  zależności  od  przedmiotu  ochrony

odmiennie  kształtować  się  mogą  katalogi  i  hierarchizacje  poszczególnych  funkcji.  Nie  sposób

przecież  kwestionować,  że  funkcja  sprawiedliwościowa  pełni  większą  i  istotniejszą  rolę  przy

przestępstwach pospolitych,  mniejszą  zaś przy tzw.  przestępstwach bez ofiar.  Inna jest  funkcja

kryminalizacji  przygotowania  czy  usiłowania  nieudolnego,  inna  czynów  z  abstrakcyjnego

narażenia na niebezpieczeństwo, jeszcze inna tych typów przestępstw, których popełnienie wiąże

się z wyrządzeniem krzywdy lub szkody w dobrach indywidualnych.

7 Jak to zostanie jeszcze podkreślone w toku dalszego wywodu, na akceptację zasługują te

spośród  prezentowanych  w  literaturze  przedmiotu  ujęć  definicyjnych  prawa  karnego,  które

odwołują się  do kryteriów po pierwsze treściowych (merytorycznych), a po drugie innych, poza

normatywnych.  Tak konstruowana definicja  najpełniej realizuje  bowiem założenia  gwarancyjne,

uniezależniając  przynależność  danego  typu  odpowiedzialności  do  określonej  kategorii  od

swobodnej decyzji ustawodawcy kształtującego jej normatywną postać.

475  Ł. Pohl., Prawo…, op. cit., s. 30.
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Przykład takiej definicji zaproponował W. Wróbel476, czyniąc jednak punktem odniesienia

swego  ujęcia  nie  pojęcie  „odpowiedzialności  karnej”,  lecz  „sankcji  karnej”.  Zdaniem

wspomnianego  autora,  z  sankcją  karną  mamy  do  czynienia  w  tych  przypadkach,  w  których

orzekanie środka ograniczającego prawa lub wolności podmiotowe służy wyrażeniu negatywnej

oceny i potępieniu popełnionego czynu. Są nią również wszystkie te konsekwencje nakładane na

sprawcę konkretnego czynu, których dolegliwość nie znajduje dostatecznego uzasadnienia w celach

restytucyjnych,  zabezpieczających  bądź  egzekucyjnych,  da  się  natomiast  zracjonalizować  jako

powstrzymanie  innych  od  naruszenia  danej  normy  zakazu  lub  nakazu,  czy  też  zaspokojenie

poczucia sprawiedliwości. 

3 Metodologiczna poprawność orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego

„odpowiedzialności karnej”

1  Spojrzenie na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące „odpowiedzialności

karnej” z  uwzględnieniem opisanych wyżej uwarunkowań,  pozwala sformułować pewne uwagi

krytyczne pod adresem metodologicznej poprawności prowadzonych analiz.

Na  wstępie  już  wskazano,  że  refleksja  Trybunału  Konstytucyjnego  nad  zagadnieniem

odpowiedzialności karnej jest silnie warunkowana funkcją sądu konstytucyjnego, którą zasadniczo

jest  ocena  zgodności  regulacji  niższego  rzędu  z  normą  hierarchicznie  nadrzędną.  Ten właśnie

rodzaj działalności tworzy kontekst, w jakim sygnalizowany tu problem występuje w orzecznictwie

Trybunału Konstytucyjnego. Analizując poglądy Trybunału na temat  konstytucyjnego znaczenia

terminu „odpowiedzialność karna” mieć trzeba na uwadze, że werbalizacja stanowiska Trybunału

w  tym przedmiocie  następuje  zawsze  w  związku  z  konkretnym sporem konstytucyjnym i  na

potrzeby  rozstrzygnięcia  tego  sporu.  Takie  ukierunkowanie  rozważań  nie  jest  rzecz  jasna  bez

znaczenia tak dla rodzaju wykorzystywanych przez Trybunał metod argumentacyjnych, jak i dla

treści formułowanych wniosków. 

2 Istnieje pewna prawidłowość w zakresie typologii problemów konstytucyjnych, w ramach

których pojawia się w ogóle potrzeba odpowiedzi na pytanie o znaczenie użytego w art. 42 ust. 1

Konstytucji RP pojęcia „odpowiedzialność karna”. Pierwsza ich grupa dotyczy powiązania przez

ustrojodawcę  szczegółowych  gwarancji  –  w  tym  również  o  charakterze  procesowym  -  z

realizowaną  w  ramach  „postępowania  karnego”  (pojęcie  konstytucyjne  użyte  w  art.  42  ust.  2

Konstytucji RP) „odpowiedzialnością karną” (art. 42 ust. 1 Konstytucji RP). Istota podnoszonych

476 W. Wróbel, Zmiana normatywna..., op. cit.
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przez wnioskodawców (sądy formułujące pytania prawne oraz skarżących) zarzutów sprowadza się

w  tej  grupie  spraw  do  twierdzenia,  że  kwestionowana  przez  nich  regulacja  statuuje

odpowiedzialność  o  charakterze  karnym  w  rozumieniu  konstytucyjnym,  podczas  gdy

egzekwowanie tej odpowiedzialności następuje z pominięciem owych elementów gwarancyjnych.

Wnioskodawcy domagają się  w tych sprawach oceny merytorycznej  danej instytucji prawnej z

pominięciem jej systemowego zaszeregowania do jednej z gałęzi statycznie rozumianego porządku

prawnego,  a  następnie  potwierdzenia,  że  przy  jej  konstruowaniu  nie  dochowano  wymogów

konstytucyjnych. Zarzuty bazują na założeniu,  że ustalenie „karnego” charakteru danego reżimu

odpowiedzialności pociągnąć za sobą powinno wkomponowanie w system odpowiedzialności tych

gwarancji procesowych, które Konstytucja wiąże z odpowiedzialnością karną, to jest z zasadami

wyrażonymi w art. 42 ust. 1, z prawem do obrony (art. 42 ust. 2) oraz domniemaniem niewinności

(art. 42 ust. 3). Zaznaczyć przy tym należy, że zarzuty z tej kategorii nie ograniczają się jedynie do

art. 42, lecz nawiązują także do innych przepisów zawierających procesowe gwarancje wiązane –

przynajmniej w ocenie skarżących – z odpowiedzialnością karną lub represyjną (prawo do sądu –

art. 45,  zakaz zamykania drogi do sądu art. 77 ust. 2,  zasada dwuinstancyjności postępowania).

Potrzeba identyfikacji „karnego charakteru” danego rodzaju odpowiedzialności (zakwalifikowanej

przez ustawodawcę do innego reżimu) pojawia się także w związku z zarzutami odwołującymi się

do  ustrojowych  uwarunkowań  wiązanych  przez  Konstytucję  –  przynajmniej  w  ocenie

wnioskodawców -  z  odpowiedzialnością  karną.  Dla  tej grupy zagadnień charakterystyczny jest

również zarzut naruszenia takich zasad jak zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości (art. 175

ust. 1), zasada podziału władzy  (art. 10).

          Podobną kategorię spraw tworzą te, w których formułowany jest zarzut naruszenia zakazu ne

bis in idem, czy też – w szerszym ujęciu – zakazu multiplikacji odpowiedzialności represyjnej za

tożsame zachowanie tej samej osoby.  W orzecznictwie Trybunału przyjmuje się, że zarzut taki jest

uzasadniony tylko  wtedy,  gdy w ramach  jednego  rodzaju  naruszenia  stosowane  są równolegle

środki o charakterze karnym477,  a zatem zasadność podnoszonych zarzutów uzależniona jest  od

uprzedniego  ustalenia,  że  konkurujące  reżimy  odpowiedzialności  mają  charakter

„odpowiedzialności karnej” w znaczeniu konstytucyjnym. Przykładem takiego rodzaju sporu jest

sprawa SK 52/04, w której skarżąca spółka, na którą organy celne nałożyły – na podstawie art. 276

§ 2 ustawy Kodeks celny -  opłatę manipulacyjną dodatkową  w wysokości wartości celnej towaru

odpowiadającej różnicy między wartością towaru przedstawionego a ujawnionego w wyniku rewizji

celnej, wskazała,  że  pociągnięto  ją  do  „odpowiedzialności  karnej”  bez  stwierdzenia  winy  i

prawomocnego  wyroku  sądu  oraz  z  naruszeniem  zasady  trójpodziału  władzy  (jako  wzorce

477 Por. szerzej w odrębnej części niniejszej pracy.
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wskazano m.in. art. 2, 10, art. 42, 45 ust.1 oraz 175 i 177 Konstytucji)478. Podobną do omawianych

konstrukcję  miał  spór  konstytucyjny  w  sprawie  K  18/03479.  Jego  istota  zasadzała  się  na

stwierdzeniu, że art. 5 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

pod groźbą kary, ustanawiający odpowiedzialność w razie braku nadzoru lub kontroli przewiduje

„odpowiedzialność karną” w rozumieniu art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, uniezależniając ją  - wbrew

wymogom  wynikającym  z  tego  przepisu  –  od  winy.  Warunkiem  akceptacji  dla  zarzutów

formułowanych przez wnioskodawcę było wykazanie, że reżim odpowiedzialności przewidziany w

kwestionowanych przepisach swą treścią odpowiada „odpowiedzialności karnej”.

 Inny już jednak charakter mają te zawisłe przed Trybunałem Konstytucyjnym sprawy,  w

których centralnym problemem konstytucyjnym jest to, że kwestionowana regulacja wprawdzie nie

została uregulowana jako odpowiedzialność karna, ale decyzja ustawodawcy o takim postąpieniu

była  –  zdaniem wnioskodawcy  -  błędna.  Argumentacja  w  tej  odmianie  sporów zmierzała  do

wykazania,  że  wadliwa  była  decyzja  o  poddaniu  danego  rodzaju  naruszenia  prawa  reżimowi

odpowiedzialności  innej  niż  karna.  Sama  charakterystyka  odpowiedzialności  nie  była  tu

kwestionowana.  Wnioskodawcy  zdawali  się  abstrahować  od  prób  identyfikacji  rzeczywistego

charakteru danego reżimu odpowiedzialności, a koncentrowali się na poszukiwaniu konstytucyjnie

doniosłych argumentów i racji mających przemawiać za koniecznością poddania naruszenia danego

dobra prawnego reżimowi odpowiedzialności karnej480. 

Istotnym problemem orzecznictwa Trybunału w sprawach dotyczących wykładni art.  42

Konstytucji RPw powyższym kontekście jest również odróżnienie powyższych odmian problemów

konstytucyjnych  oraz  dostosowanie  do  nich  argumentacji  i  porządku  wywodu  w  ramach

prowadzonych rozważań. W tym sensie w sprawach, w których problem dotyczy prawidłowości

decyzji ustawodawcy o zaszeregowaniu danego reżimu do odpowiedzialności innej niż karna nie

jest  wystarczające.  Punkt  ciężkości  winien  w  takich  sporach  spoczywać  na   poszukiwaniu

argumentów i  racji uzasadniających stosowanie  do  kwestionowanego  reżimu odpowiedzialności

zasad wynikających z art. 42 ust. 1481. 

3 Analiza  sposobu  prowadzenia  przez  Trybunał  refleksji  nad  zakresem  zastosowania

gwarancji wynikających z art. 42 (zwłaszcza art. 42 ust. 1 Konstytucji) prowadzi do wniosku, że

polski  sąd  konstytucyjny  posługuje  się  zasadniczo  esencjonalnym  podejściem  do  pojęcia

478  Wyrok TK z dnia 24 stycznia 2006 r., sygn. akt: SK 52/04, OTK ZU 1/A/2006, poz. 6, por. s. 1-2 uzasadnienia. 
479 Wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn. akt: K 18/03, OTK ZU 10/A/2004, poz. 103, s. 3 uzasadnienia wyroku.
480  Charakterystyczny dla tej kategorii zawisłych przed Trybunałem postępowań był wyrok TK z dnia 7 lipca 2009 r.,

sygn. akt: K 13/08, OTK ZU 7/A/2009, poz. 105. 
481 Takim niedostatkiem obarczone było uzasadnienie wyroku TK z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie K 13/08, op. cit., na

co zwrócono uwagę w zdaniu odrębnym do tego orzeczenia.
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odpowiedzialności karnej482. W swoich rozważaniach Trybunał poszukuje kolejnych  kryteriów, w

oparciu  o  które  można  by  przyjąć,  że  dany  typ  odpowiedzialności  „jest”  lub  „nie  jest”

odpowiedzialnością karną w rozumieniu konstytucyjnym. 

Zasygnalizować trzeba przede wszystkim wątpliwości metodologiczne,  które wiążą się  z

takim  podejściem.  Szczególnie  w  perspektywie,  w  jakiej  na  system  prawa  spogląda  sąd

konstytucyjny  zasadnie  bowiem pytać  można,  czy  zawsze  prawidłowa  jest  taka  rekonstrukcja

problemu  konstytucyjnego,  która  sprowadza  się  do  ustalenia,  czy  oceniany  reżim

odpowiedzialności jest „odpowiedzialnością karną”. Zarówno funkcja Trybunału Konstytucyjnego,

jego  pozycja  ustrojowa  jak  i  charakterystyka  przysługującej  mu  legitymacji  czynią  ten  organ

powołanym do tworzenia  paradygmatu odpowiedzialności karnej w systemie  prawa,  a więc do

formułowania definicji o charakterze projektującym tego pojęcia. Z tego punktu widzenia bardziej

prawidłowym  byłoby  każdorazowe  pytanie  o  to,  czy  są  uzasadnione  konstytucyjnie  racje,

nakazujące  objąć  dany  typ  odpowiedzialności  gwarancjami  i  wymogami,  jakie  Konstytucja

formułuje w art. 42 ust. 1 Konstytucji. Dodatkową legitymację do prowadzenia takich rozważań

dają opisane już wyżej metodologiczne uwarunkowania definiowania i dalszej kategoryzacji takich

pojęć jak „odpowiedzialność karna”, czy „system prawa”.

Poza sygnalizowanymi wątpliwościami metodologicznymi wskazać trzeba, że krytykowany

tu sposób prowadzenia rozważań nad zakresem zastosowania art. 42 ust. 1 Konstytucji znacznie

zawęża  i  ogranicza  gwarancyjne  znaczenie  wspomnianego  przepisu.  Pozostawia  bowiem poza

zakresem uwagi sądu konstytucyjnego pytania o konstytucyjne racje uzasadniające konieczność

objęcia  danego  typu  rozwiązań  prawnych  gwarancyjnym  reżimem  odpowiedzialności  w  tych

przypadkach, gdy wprawdzie nie sposób zaliczyć go do kategorii odpowiedzialności karnej, lecz z

uwagi na pewne okoliczności – np. znaczną dolegliwość dla jednostki czy rodzaj dobra prawnego

w które godzi – pożądane było odniesienie do niego gwarancji z art. 42 Konstytucji RP. 

4 Spór  o  to,  czy  zakwestionowany  reżim  odpowiedzialności  ma  w  istocie  (w  sensie

konstytucyjnym) charakter odpowiedzialności karnej lokować należy na innej płaszczyźnie niż o

to,  czy dany typ  odpowiedzialności powinien być  poddany wymogom właściwym – w sensie

konstytucyjnym - dla prawa karnego  materialnego.  Pierwsza z wyróżnionych wyżej płaszczyzn

wymaga spojrzenia na zakwestionowaną regulację w perspektywie możliwych do odczytania na

gruncie  konstytucji  cech  dystynktywnych  odpowiedzialności  karnej.  Niezbędne  jest  tu

abstrahowanie  od  przyjętej  przez  ustawodawcę  zwykłego  nomenklatury  oraz  od  decyzji

482 Por. cytowana wyżej praca  M.  Mąciora,  Czyn...,  op. cit.  oraz krytyka prezentowanego tam ujęcia  w pracy M.
Rodzynkiewicza, Modelowanie..., op. cit.
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ustawodawcy  o  formalnym  (systemowym)  zaszeregowaniu  danego  typu  odpowiedzialności  i

ustalenie,  czy merytoryczne  cechy danego  reżimu  odpowiedzialności pozwalają zaliczyć  go  do

odpowiedzialności karnej w znaczeniu, jakim posługuje się tym sformułowaniem art. 42 ust. 1 zd. 1

Konstytucji RP. Analiza drugiej z wyróżnionych wyżej płaszczyzn prowadzona być musi z meta-

perspektywy  w  stosunku  do  pierwszej.  Niezależnie  bowiem  od  wyniku  prowadzonej  z

uwzględnieniem powyższych elementów analizy charakteru i istoty ocenianej regulacji, niezbędna

jest  tu  odpowiedź  na  pytanie  o  konstytucyjną  prawidłowość  decyzji  ustawodawcy o  poddaniu

danego  rodzaju  naruszeń  określonemu  reżimowi  odpowiedzialności.  Nie  jest  tu  zatem

wystarczające stwierdzenie, że zakwestionowana przez wnioskodawcę regulacja nie ma charakteru

odpowiedzialności  karnej  w  rozumieniu  konstytucyjnym.  Konieczne  jest  nadto  ustalenie,  czy

zgodna z konstytucyjnym wzorcem jest  decyzja o „posłużeniu” się  w danym przypadku innym

reżimem odpowiedzialności.  Chodzi tu  zatem o weryfikację konstytucyjnych  ograniczeń co do

zakresu swobody ustawodawcy w dysponowaniu poszczególnymi odmianami odpowiedzialności

bądź w ich konstruowaniu.

Wydaje  się,  że  to  ostatnio  uczynione  rozróżnienie  nie  zawsze  jest  przestrzegane  w

orzecznictwie  Trybunału.  Jednym  z  problemów  konstytucyjnych  sygnalizowanych  przez

wnioskodawcę  w sprawie  K  13/08483 była  istota  odpowiedzialności  za  naruszenie  przepisów o

rybołówstwie. Grupa posłów wyraziła przekonanie, że przewidziane w tej ustawie kary pieniężne

są w istocie odpowiedzialnością karną i powinny mieć do nich zastosowanie wszystkie gwarancje

wiązane  przez  konstytucję  z  tego  rodzaju  odpowiedzialnością.  Trybunał  Konstytucyjny  nie

podzielił stanowiska wnioskodawców - nie jest w tym miejscu istotne, w jaki sposób pogląd ten

argumentował. W zdaniu odrębnym do tego orzeczenia zauważono484, że zakwestionowane delikty

administracyjne mają swoje odpowiedniki na gruncie ustawy – Kodeks wykroczeń. Zdaniem autora

zdania odrębnego, sprzeczne z założeniem o racjonalności ustawodawcy oraz nie do pogodzenia z

zasadą demokratycznego państwa prawnego jest zakwalifikowanie przez ustawodawcę podobnych

w swej istocie czynów do różnych kategorii czynów karalnych (w tym przypadku: deliktów prawa

administracyjnego oraz wykroczeń). Abstrahując w tym miejscu od zasadności zaprezentowanego

stanowiska,  zwrócić  należy  uwagę,  że   dotyczy  ono  innego  problemu  niż  ten,  który  został

sformułowany we  wniosku.  Wątpliwości  konstytucyjne  zdaje  się  on bowiem sytuować  nie  na

gruncie  materialnoprawnej  oceny  charakteru  odpowiedzialności  za  naruszenie  przepisów

regulujących  połów  ryb,  lecz  na  wadliwości  decyzji  ustawodawcy  o  synchronizacji  rodzaju

naruszenia z właściwym reżimem odpowiedzialności prawnej.  Autor zdania odrębnego zdaje się

483  Wyrok TK z dnia 7 lipca 2009 r., op. cit.
484    Zdanie odrębne sędziego TK W. Hermelińskiego, s.  22.
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bowiem zmierzać  do  tezy,  że  odpowiedzialność  za  naruszenie  niektórych przepisów ustawy o

rybołówstwie winna być  poddana reżimowi odpowiedzialności karnej.  Natura tych czynów jest

tego rodzaju, że winno się przy ich ocenie uwzględnić możliwość indywidualizacji osoby sprawcy

oraz zarzucalności zachowań prowadzących do naruszenia.

Dostrzec  należy,  że  poszukiwanie  norm,  wartości  i  zasad  konstytucyjnych  do  analizy

omawianego tu zagadnienia  jest  utrudnione. Wśród podnoszonych okoliczności uzasadniających

konieczność modyfikacji reżimu odpowiedzialności prawnej, w orzecznictwie natrafić można na te

odwołujące  się  do  charakterystyki  zdarzenia  rodzącego  odpowiedzialność  prawną,  surowości

grożących sankcji  bądź  istniejącego już  w systemie  prawa reżimu  odpowiedzialności  karnej  w

stosunku do tożsamych lub podobnych rodzajów naruszeń. 

5 Z  krytykowanym wyżej  esencjonalnym podejściem do  zagadnienia  odpowiedzialności

karnej związane są dwie dalsze wątpliwości o  metodologicznej proweniencji.  Pierwsza dotyczy

przyjmowanego przez Trybunał założenia,  zgodnie z którym kryteriów zakwalifikowania danego

reżimu odpowiedzialności do kategorii „odpowiedzialności karnej” poszukiwać należy w treści art.

42 ust. 1 Konstytucji RP. Założenie to nie znajduje należytego uzasadnienia. Analiza normatywna

tego przepisu wskazuje, że wyraża on – między innymi - adresowaną do ustawodawcy zwykłego

normę, zgodnie z dyspozycją której,  konstruując odpowiedzialność karną musi on dochować co

najmniej  tych  warunków,  o  których  mowa  w  tym  przepisie.  Żeby  jednak  omawiany  przepis

Konstytucji  pełnił  w  sposób  efektywny  swą  gwarancyjną  rolę  konieczne  jest  wypracowanie

zewnętrznych  wobec  art.  42  Konstytucji  RP  kryteriów  pozwalających  na  stwierdzenie,  kiedy

ustawodawca „konstruuje odpowiedzialność karną”.  Uczynienie tego wbrew wymogom z art. 42

Konstytucji  RP  przybiera  tu  bowiem  postać  hipotezy  tej  części  wyrażonej  w  tym  przepisie

Konstytucji normy, która adresowana jest do ustawodawcy. 

Druga z wymagających odnotowania wątpliwości dotyczy konsekwencji,  z jaką Trybunał

przestrzega  deklarowanego  w  wielu  miejscach  twierdzenia  o  niezależności  i  autonomii

interpretacyjnej  terminów  konstytucyjnych.  Nie  budzi  wątpliwości,  że  teza  o  potrzebie

przyjmowania takiej wykładni pojęć konstytucyjnych,  która abstrahuje  od definicji ustawowych

jest  powszechnie  przyjmowany  w  orzecznictwie  Trybunału  oraz  w  naukach  teoretyczno-

konstytucyjnych.  Już  jednak  bliższe  spojrzenie  na  przyjmowane  kryteria  oceny  adekwatności

zastosowania  w  konkretnym  postępowaniu  konstytucyjnym  przepisu  art.  42  Konstytucji  RP

wskazuje na nie dość konsekwentną recepcję wynikających z powyższego założenia wniosków.
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6 Wśród  kryteriów  decydujących  o  uczynieniu  wzorcem  kontroli  przepisu  art.  42

Konstytucji  Trybunał  ocenia  takie  cechy  odpowiedzialności  jak:  „uczynienie  podstawą

odpowiedzialności  czynu  naruszającego  normę  sankcjonowaną485”,  „przesłanki

odpowiedzialności”, „winę”. Zauważyć  trzeba,  że wszystkie one odnoszą się wprost do decyzji

ustawodawcy  o  sposobie  skonstruowania  danego  reżimu  odpowiedzialności.  Uzależnienie

konstytucyjnej kwalifikacji kwestionowanego reżimu odpowiedzialności od tego typu przesłanek

niweluje  gwarancyjny  sens  art.  42  Konstytucji.  Posługując  się  nimi  w  toku  kontroli  Trybunał

rezygnuje bowiem z autonomicznych wobec rozstrzygnięć ustawodawcy zwykłego narzędzi.

7 Akcentowane na wstępie niniejszego rozdziału złożoność problematyki odpowiedzialności

prawnej  a  także  specyficzny  kontekst,  w  jakim  o  tej  problematyce  wypowiada  się  Trybunał

Konstytucyjny,  nie  zwalniają  sądu  konstytucyjnego  z  obowiązku  dbałości  o   metodologiczną

spójność i poprawność formułowanych wypowiedzi. Poglądy Trybunału, choćby nawet czynione

obiter  dicta, podlegają  zawsze  ocenie  z  punktu  widzenia  wskazanych  wyżej  kryteriów

poprawności.  Podporządkowanie  rozważań  dotyczących  konstrukcji  i  charakterystyki

poszczególnych typów odpowiedzialności prawnej nadrzędnemu celowi,  jakim w postępowaniu

przed  Trybunałem  Konstytucyjnym  jest  (w  głównej  mierze)  kontrola  konstytucyjności  norm

prawnych,  nie  wyklucza  rzecz  jasna  potrzeby  merytorycznej  poprawności  tych  rozważań.

Uwzględniać one powinny zarówno obowiązujące uregulowania prawno pozytywne, jak i dorobek

nauki prawa. Innym, równie istotnym kryterium oceny orzecznictwa Trybunału w omawianym tu

zakresie,  jest  jednolitość prezentowanych poglądów,  tak w zakresie pojedynczych rozstrzygnięć

(konsekwencja  w  ramach rozważań zawartych w tym jednym uzasadnieniu),  jak  i  w szerszym

kontekście, uwzględniającym stanowiska i zapatrywania wypowiadane w tym samym przedmiocie

na przestrzeni wszystkich lat  działalności orzeczniczej Trybunału.  Mieć także należy na uwadze

znaczenie kwestii metodologicznych dla rozważań prowadzonych w ramach szczegółowych nauk

prawnych. Nie może budzić wątpliwości, że refleksja metodologiczna służy rozwiązywaniu także

konkretnych problemów dogmatycznoprawnych486.

Z tego względu krytycznie należy odnieść się do wypowiedzi Trybunału na kanwie sprawy P

12/01, zgodnie  z  którą:  „odpowiedzialność  karna jest  tylko jedną z  form odpowiedzialności,  w

związku z którą stosowane są środki o charakterze represyjnym. Ustawodawcy polskiemu znane są

także inne formy postępowań o charakterze represyjnym, które nie są postępowaniami karnymi, i –

485 Por. wyrok w sprawie K 18/03.
486  Z. Ziembiński, Szkice…., op. cit., s. 38
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co istotne – prowadzić je mogą (w początkowej przynajmniej fazie) organy nie będące sądami (np.

komisje dyscyplinarne). Niezależnie od tego – co jest ważne z punktu widzenia badanej sprawy –

przepisy prawne mogą przewidywać także sankcje (dolegliwości), które nie są realizacją funkcji

karnych i represyjnych487.

Porównanie  zdania  pierwszego  oraz  drugiego  prowadzi  do  wniosku  o  utożsamieniu  przez

Trybunał  pojęć  „odpowiedzialność  karna”  oraz  „postępowanie  karne”.  Przekonuje  o  tym

stwierdzenie: „odpowiedzialność karna jest…” oraz następujące po nim: „ustawodawcy poleskiemu

znane są i n n e jeszcze formy p o s t ę p o w a ń …”. W systematyce refleksji naukowej nad

kategorią odpowiedzialności prawnej tradycyjnie  odróżnia się  tymczasem aspekt  przedmiotowy,

podmiotowy i proceduralny odpowiedzialności. W ramach aspektu przedmiotowego najistotniejsze

znaczenie  ma  określenie  materialnoprawnych  przesłanek  odpowiedzialności  oraz  rodzaj  środka

stosowanego  jako  konsekwencja  ustalenia  relacji  odpowiedzialności  danego  podmiotu za  dane

zachowanie, stan lub skutek. W ramach tego aspektu odpowiedzialności prawnej osobno rozważa

się  niekiedy  motyw  przypisania  odpowiedzialności.  Aspekt  podmiotowy  odpowiedzialności

dotyczy w tym ujęciu rodzaju podmiotu, który może zostać pociągnięty do odpowiedzialności oraz

podmiotu (organu)  egzekwującego  czy też ustalającego fakt  odpowiedzialności.  Proceduralny z

kolei aspekt odpowiedzialności prawnej dotyczy charakterystyki postępowania rozumianego jako

szereg  czynności  konwencjonalnych,  w  ramach  którego  dochodzi  do  ustalenia   relacji

odpowiedzialności488. Zwrócić należy uwagę, że wskazaną wyżej systematykę odnosi się nie tylko

do odpowiedzialności prawnej,  lecz także  do  szerszej –  i  jak się  wydaje pierwotnej wobec tej

ostatniej -  kategorii odpowiedzialności w ujęciu filozoficzno – etycznym489.

Dostrzec rzecz jasna należy trudności, jakie wiążą się z treściową oceną przedmiotowego

aspektu  odpowiedzialności  w  oderwaniu  od  nadanych  jej  przez  ustawodawcę  proceduralno–

ustrojowych ram. Jest jasne, że poddanie danego rodzaju naruszenia prawa kognicji danej kategorii

organów (np. sądów cywilnych czy organów administracji), orzekających wedle właściwej dla nich

procedury,  w  znacznym  stopniu  determinuje  ocenę  charakteru  prawnego  instytucji  prawnej.

Dokonanie takiej oceny w oderwaniu od wskazanych okoliczności, a w każdym razie prowadzenie

rozważań  z  należytym  rozeznaniem  kategorialnych  odmienności  pomiędzy  poszczególnymi

aspektami odpowiedzialności jest jednak konieczne. Decyduje o tym nie tylko wzgląd na wskazane

wyżej  wymogi  poprawności  metodologicznej.  Odmienne  postąpienie  ma  bowiem niebagatelne

487  Wyrok TK z  dnia 4 lipca 2002 r., sygn. akt: P 12/01, OTK ZU nr 4/A/2003, poz. 50, s. 7.
488 E. Łętowska,  Odpowiedzialność w aparacie administracji (w:) Prawo administracyjne i funkcjonowanie aparatu

państwowego Polski  i NRD,  Polska Akademia Nauka, Instytut  Państwa i  Prawa, Wrocław,  Warszawa, Kraków,
Gdańsk, 1981 r. s. 222. 

489  Por. cytowana wyżej praca R. Ingardena.
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konsekwencje  merytoryczne,  w  tym  w  szczególności  tę,  że  prowadzi  do  uzależnienia  oceny

charakteru  danego  reżimu  odpowiedzialności  od  decyzji  ustawodawcy.  W  sposób  najbardziej

dosadny ilustruje to niebezpieczeństwo teza zawarta w uzasadnieniu omawianego tu orzeczenia w

sprawie  P  12/01.  To  właśnie  krytykowany  wyżej  sposób  rozumowania  doprowadził  bowiem

Trybunał  do  niemożliwą  do  pogodzenia  z  gwarancyjną  funkcją  art.  42  ust.  1  Konstytucji

konstatacją, w myśl której: „To jaki sąd orzeka w konkretnych sprawach jest kwestią wyborów o

charakterze ustrojowo-organizacyjnym a nie materialnoprawnym. (…) Nie ma więc przeszkód, aby

za  naruszenie  konkretnych  przepisów  prawa  ustawodawca  przewidział  możliwość  stosowania

sankcji  o  podobnym  charakterze  w  różnych  postępowaniach  (np.  w  postępowaniu  cywilnym,

administracyjnym czy karnym)490.

W cytowanym wyżej fragmencie wypowiedzi Trybunału wskazać jeszcze można na inne,

nie do końca uprawnione w świetle ustaleń teorii prawa, twierdzenie. Powołana wypowiedź jako

cechę  dystynktywną  odpowiedzialności karnej wskazuje rodzaj orzekanego w wyniku ustalenia

zachodzenia  relacji  tej  odpowiedzialności  środka  prawnego.  Wskazuje  na  to  w  sposób

jednoznaczny ten fragment, w którym stwierdza się: „odpowiedzialność karna jest tylko jedną z

form odpowiedzialności, w związku z którą stosowane są środki o charakterze represyjnym”.  Nie

może budzić wątpliwości, że charakterystyka środka prawnego, będącego konsekwencją ustalenia

odpowiedzialności prawnej (np. karnej), jest jednym tylko z elementów charakteryzujących dany

typ odpowiedzialności. Ograniczenie cech identyfikujących „odpowiedzialność karną” jedynie do

rodzaju  sankcji  nie  znajduje  uzasadnienia,  jako  że  cech  charakterystycznych  poszczególnych

reżimów  odpowiedzialności  prawnej  upatrywać  można  także  w  surowości  danego  środka

prawnego,  charakterystyce  przednormatywnej  podstawy  odpowiedzialności,  merytorycznych

przesłankach  tej  odpowiedzialności  a  nadto  funkcjach,  jakie  ma  do  spełnienia  („motywach”

przypisania odpowiedzialności). 

Widoczne  na  tle  przytoczonej  wyżej  wypowiedzi  Trybunału  zaakcentowanie  roli  środka

prawnego w identyfikacji danego typu odpowiedzialności (w tym także karnej) niezwykle istotną

czyni kwestię kryteriów kategoryzacji poszczególnych środków prawnych.  Przy przyjętych przez

Trybunał, a opisanych wyżej założeniach, to one właśnie będą decydować o uznaniu danego typu

odpowiedzialności  za  odpowiedzialność  karną  oraz  –  w  dalszej  konsekwencji  –  o  stosowaniu

wiązanych z tym reżimem konstytucyjnych wymogów i gwarancji.  Wskazana wyżej wypowiedź

pozwala stwierdzić, że elementem decydującym o „charakterze środka prawnego” jest funkcja, jaką
490 Strona 7. uzasadnienia wyroku w sprawie P 12/01, powtórzone następnie w wyrokach z dnia: 24 stycznia 2006 r.

SK 52/04, op. cit., 15 stycznia 2007, sygn. P 19/06, op. cit., 31 marca 2008, sygn.: SK 75/06, OTK ZU 2/A/2008,
poz. 30, postanowienie TK z dnia 9 grudnia 2008 r., sygn.: P 52/07, OK ZU 10/A/2008, poz. 184, wyrok TK z dnia
22 września 2009 r.,  sygn. SK 3/08, OTK ZU 8/A2009, poz 125, 7 lipca  2009 r.,  sygn.: K 13/08,  op.  cit., 15
października 2013 r., sygn.: P 26/11 OTK ZU7/A/2013, poz. 99.
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ma on do spełnienia. Przekonuje o tym ostatni passus cytowanego fragmentu, w którym stwierdza

się, że: „przepisy prawne mogą przewidywać także sankcje (dolegliwości), które nie są realizacją

funkcji karnych i represyjnych”. Niezależnie od wszystkich wątpliwości wiążących się z możliwym

sposobem  ustalania,  jakie  funkcje  ma  do  spełnienia  poszczególne  rozwiązanie  normatywne,

poważne zastrzeżenia powinno budzić to kryterium identyfikacji funkcji środka prawnego, które

odwołuje się  do rodzaju postępowania,  w jakim jest orzekane. Takiemu zapatrywaniu dał wyraz

Trybunał Konstytucyjny w  dalszej części wywodów w sprawie P 12/01, gdzie stwierdził: „Środek

prawny w postaci sankcji pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny

rachunek  oraz  pełnienia  funkcji  reprezentanta  lub  pełnomocnika  przedsiębiorcy,  członka  rady

nadzorczej  i  komisji  rewizyjnej  w  spółce  akcyjnej,  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  lub

spółdzielni  na okres lat  dwóch do pięciu wymierzany w ramach odpowiedzialności  cywilnej,  o

której mowa w art. 172 § 1 prawa upadłościowego cechuje duża skala dolegliwości. Tego rodzaju

środki  w  zależności  od  funkcji  jakie  ustawodawca  im  przypisuje  w  związku  z  konkretnym

postępowaniu sądowym (cywilnym lub karnym) mogą być środkami karnymi,  administracyjnymi

bądź środkami cywilnymi, w zależności od tego z jaką kategorią odpowiedzialności wiąże się ich

zastosowanie.  Niewątpliwie,  gdy  środek  ten  wymierzany  jest  w  postępowaniu  karnym  spełnia

przede  wszystkim  funkcje  represyjne  (ewentualnie  represyjno-prewencyjne).  Zazwyczaj  jego

zastosowanie  wiąże  się  z  wymierzeniem  przewidzianej  w  kodeksie  karnym  innej  kary.  Inaczej

problem ten przedstawia się wtedy, gdy środek taki stosowany jest samoistnie i w postępowaniu

cywilnym (upadłościowym). Mimo swojej dużej dolegliwości spełnia wtedy zupełnie inne zadania”. 

W sposób wyraźny powiązano  tu  funkcje  środka  prawnego  z  rodzajem postępowania,  w

ramach  którego  stosuje  go  uprawniony  organ.  Zgodnie  z  przyjętym  poglądem,  ten  sam  pod

względem rodzajowym środek prawny pełnić będzie różne funkcje, w zależności od tego, w jakim

postępowaniu jest orzekany. Ustosunkowując się  do proponowanego kryterium wskazać należy, że

budzić ono może liczne wątpliwości. Wydaje się, że nie ma żadnej koniecznej zależności pomiędzy

specyfiką  przepisów  regulujących  przebieg  postępowania  w  przedmiocie  ustalenia  relacji

odpowiedzialności a funkcją orzekanego w tym postępowaniu środka prawnego. Błędne wydaje się

w  szczególności  leżące  u  podstaw powyższego  twierdzenia  założenie,  zgodnie  z  którym cele

(funkcje) postępowań są zawsze i w pełnym zakresie tożsame z celami (funkcjami), jakie mają do

spełnienia orzekane w ramach tych postępowań środki prawne. Z pewnością stwierdzić można, że

sugerowana tu zależność nie kształtuje się w ten sposób, by możliwe było ustalenie funkcji danego

środka  prawnego  jedynie  na  podstawie  oceny  przepisów  procesowych,  na  podstawie  których

orzeka  stosujący go  organ.  Innymi słowy nie  ma  podstaw,  by wykluczyć,  że dla zastosowania

sankcji w swej istocie karnej ustawodawca przewiduje proceduralny mechanizm właściwy innym
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typom odpowiedzialności. 

 8  W zdaniu  odrębnym  do  wyroku  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  21  października

2013 r., sygn.: P 50/13491, zgłoszono postulat rezygnacji z posługiwania się w orzecznictwie sądu

konstytucyjnego pojęciem „represji”,  „odpowiedzialności represyjnej”,  „sankcji represyjnej” oraz

„funkcji  represyjnej”.  Sposób  uzasadnienia  tego  poglądu  jest  kontrowersyjny  i  należy  się

spodziewać ożywionej dyskusji na temat zasadności tej propozycji. 

Wydaje się jednak, że u podstaw sformułowania przez Autora votum separatum krytycznych

uwag pod adresem sposobu posługiwania się przez Trybunał Konstytucyjny kategorią „represja”,

leży trafna diagnoza metodologicznych problemów orzecznictwa polskiego sądu konstytucyjnego

dotyczącego art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. Nie ulega wątpliwości, że w zdaniu odrębnym odwołano

się do słownikowego znaczenia terminu „represja”. Znacznie odbiega ono od sensu, jakie pojęciu

temu  nadano  w  orzecznictwie  Trybunału  Konstytucyjnego  oraz  w,  odwołujących  się  do  tego

orzecznictwa,  poglądach  doktryny.   Nieprzekonująca  była  również  próba  wkomponowania

omawianego słowa w specyficzny kontekst semantyczny, odwołujący się do okresu totalitaryzmów

XX wieku.

Za niepodważalną wartość przedstawionego poglądu uważam natomiast  zwrócenie uwagi

na fakt, że w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego posługiwano się tym pojęciem w znaczeniu

idiomatycznym.  Przypisywane mu znaczenie traktowano w dużej mierze intuicyjnie.  Brak było

rzetelnej analizy rzeczywistego jego sensu tego słowa, przy czym chodzi tu nie tylko o samo słowo

„represja”,  lecz  o  każde  tworzone  z  jego  wykorzystaniem  wyrażenie,  frazę,  czy  związek

frazeologiczny („odpowiedzialność represyjna”, „funkcja represyjna”, „środek represyjny”, „środek

represji” itd.). W tym sensie zgodzić się w pełni należy ze stwierdzeniem Autora zdania odrębnego,

491 Wyrok  TK z dnia  21 października  2013 r.,  sygn.:  P 50/13,  op.  cit.  Sprawa dotyczyła  wątpliwości,  czy łączne
stosowanie wobec sprawcy czynu zabronionego polegającego na kradzieży energii elektrycznej, odpowiedzialności
karnej oraz opłaty na podstawie ustawy Prawo energetyczne, nie narusza konstytucyjnego zakazu ne bis in idem.
Trybunał negatywnie odpowiedział na tak sformułowane pytanie, wykazując w uzasadnieniu cywilno-prawny, „nie-
represyjny”  charakter  opłaty  z  art.  54  Prawa  energetycznego.  W  zdaniu  odrębnym  Sędziego  TK  Andrzeja
Rzeplińskiego zaaprobowano, co do zasady, to rozstrzygnięcie. Zakwestionowano jednak zasadność posługiwania
się terminem „represja”. Stwierdzono między innymi, że: „w państwie konstytucyjnym, w państwie prawnym, w
państwie  szanującym podstawowe  prawa  i wolności  człowieka,  państwie  sprawiedliwym – nie  ma miejsca na
„postępowania o charakterze represyjnym”, nie ma miejsca na „odpowiedzialność o charakterze represyjnym”, nie
ma miejsca na „charakter represyjny reakcji na określone zachowanie jednostki”, nie ma miejsca na „realizację
identycznych  celów  przez  różne  środki  o charakterze  represyjnym”,  nie  ma  miejsca  na  „kryteria  ustalania
represyjnego charakteru odpowiedzialności”, nie ma miejsca na pytanie „czy sankcja nałożona na podmiot ma w
szczególności cel represyjny”; nie ma miejsca na „analizy różnych regulacji prawnych w celu stwierdzenia, czy
mają one charakter represyjny”, nie ma miejsca na zwracanie uwagi, co w obowiązującym prawie „postępowanie
represyjne różni od postępowania nierepresyjnego”, nie ma miejsca na rozważania w wyroku sądu konstytucyjnego,
czy „realizacja  przez  określony  środek  prawny  funkcji  represyjnej  jako  głównej  funkcji  określonego  rodzaju
odpowiedzialności będzie prowadziła do zaliczenia tego środka do dziedziny szeroko rozumianego prawa karnego”.
(s. 20 uzasadnienia).
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który konkludował,  że  krytykowany przez niego  usus  określenia  „represja”  prowadził  w  wieli

miejscach do „argumentacji pozornych”. 

W  istocie,  trudno  w  orzecznictwie  Trybunału  mówić  „o  jakimś  systematycznym,  o

utrwalonym  dorobku  orzeczniczym”492,  odnoszącym  się  do  omawianego  tu  pojęcia.  Niejasne

pozostaje  ono zwłaszcza w relacji do  innych kategorii,  wykorzystywanych w orzecznictwie do

formułowania charakterystyk poszczególnych reżimów odpowiedzialności, czy środków prawnych,

takich jak „sankcja”, „kara”, „kara kryminalna”, „funkcja penalna”. Prócz tego, że nie wiadomo, w

czym tkwi istota „represyjności”, nie wynika z orzecznictwa również to, czy istnieją środki prawne

lub reżimy odpowiedzialności o jednorodnej strukturze i funkcji (tylko i wyłącznie „represyjne”,

„prewencyjne”  czy „kompensacyjne”).  Szczególną trudność wywołuje  również w orzecznictwie

Trybunału  ustalenie,  co  –  w  przypadku  środków lub  reżimów  o  funkcjach  mieszanych  -  ma

rozstrzygające  znaczenie  z  punktu  widzenia  zaliczenia  ich  do  kategorii  „represyjnych”  bądź

„nierepresyjnych”.

Trudno w tej chwili przewidywać sposób recepcji poglądów wyrażone w komentowanym

zdaniu odrębnym.  Można jedynie stwierdzić,  że wśród możliwych konsekwencji jego – choćby

tylko częściowej – akceptacji byłby powrót do przyjmowanych w prawoznawstwie klasycznego

pojęcia  „sankcji”  prawnej  (z  rozróżnieniem na  jej  normatywny i  pozanormatywne  ujęcie),  do

klasycznych kategoryzacji tych sankcji  (sankcje karne,  egzekucyjne i  nieważności).  Można się

spodziewać odwołania do czysto formalnych kryteriów przy wyznaczaniu zakresu zastosowania

gwarancji wynikających z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP (statyczny podział systemu prawa na prawo

karne,  por.  użyta w treści zdania  odrębnego  kategoria „korpus prawa  karnego”).  Wobec  braku

innych,  wymiernych  różnic  w  obrębie  tych  sankcji,  które,  wedle  klasycznego  podziału,  mają

charakter karny (nie są więc sankcjami nieważności, a ich racjonalizacja wykracza poza restitutio

in integrum), możliwy będzie również zwrot orzecznictwa Trybunału w kierunku kryteriów poza

normatywnych, takich jak surowość i poziom dolegliwości danej sankcji.  

4 Zakres zastosowania art. 42 Konstytucji

4.1 Ewolucja poglądów Trybunału dotyczących zakresu zastosowania gwarancji

z art. 42 Konstytucji RP

 1 Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego prowadzi do wniosku, że poglądy sądu

konstytucyjnego co do zakresu gwarancji w obszarze prawa represyjnego oraz samo to ostatnio

492 Strona 27 uzasadnienia.
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wskazane pojęcie ulegały istotnym modyfikacjom.  Nakreślając w sposób jak najbardziej ogólny

kierunek  tych  zmian  stwierdzić  trzeba,  że  w  niektórych  –  co  do  zasady  chronologicznie

najwcześniejszych  –  sprawach,  Trybunał  podkreślał  tożsamość  standardów  i  wymogów

konstytucyjnych w obszarze całego prawa represyjnego. Reguły odnoszące się do prawa karnego

znajdować  miały  zastosowanie  do  wszystkich  regulacji  przewidujących  stosowanie  wobec

adresatów norm prawnych środków, których celem było poddanie jednostki jakiejś formie ukarania

lub  jakiejś  formie  represji.  Od  tej  koncepcji  Trybunał  stopniowo  odstępował,  podkreślając

konieczność  rozróżnienia  odpowiedzialności  karnej  w  ścisłym  tego  słowa  znaczeniu  od

pozostałych  postaci  odpowiedzialności  represyjnej.  Początkowy  podział  reżimów

odpowiedzialności na represyjne i – w uproszczeniu – „nie-represyjne” uległ w trakcie rozwoju

orzecznictwa zniuansowaniu. 

Powodem tej modyfikacji była przede wszystkim zmiana stanu normatywnego, związana z

konstytucjonalizacją pojęcia „odpowiedzialność karna”. Fakt ten prowadzić musiał do modyfikacji

dotychczasowego sposobu rozumienia pojęć „prawo represyjne” „odpowiedzialność represyjna”.

Odpowiedzi wymagało przede wszystkim pytanie o znaczenie odrębnej konstytucjonalizacji zasad

odnoszących się do prawa karnego (art. 42 Konstytucji RP). Niejasno rysował się stosunek tego

przepisu  do  dotychczasowego  źródła  normatywnego  wyrażonych  w  nim  zasad,  to  jest  do

odpowiednika dawnego art. 1 Przepisów Konstytucyjnych utrzymanych w mocy na podstawie art.

77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 12 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą

ustawodawczą i  wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym493.  W

szczególności rozstrzygnięcia wymagało, czy zawarte w art. 42 Konstytucji gwarancje znajdują –

choćby tylko  pośrednio  –  zastosowanie  do  tych  reżimów odpowiedzialności,  które  na  gruncie

poprzedniego orzecznictwa były zaliczane do prawa represyjnego, a które nie zostały uznane za

przepisy karne w sensie  ścisłym.  Pozytywna odpowiedź na to pytanie rodziła  z  kolei potrzebę

rozstrzygnięcia tego które z zakorzenionych w art. 42 Konstytucji gwarancji takie zastosowanie

(odpowiednie)  znaleźć  powinny.  Rezygnacja   z  przyjmowanego  pierwotnie  dualizmu  reżimów

odpowiedzialności oraz wprowadzenie podziału na odpowiedzialność „nie-represyjną”, „represyjną

lecz nie karną „sensu stricto” oraz „karną” rodziło  nadto potrzebę wskazania różnic w zakresie

standardu konstytucyjnego obowiązującego pomiędzy nimi.

 

2 Istotnym rysem charakterystycznym omawianej ewolucji była  modyfikacja stanowiska

Trybunału,  w  zakresie  odpowiedzialności administracyjnej  czy karno-administracyjnej.  O  ile  w

początkowym  okresie  ten  typ  odpowiedzialności  zaliczany  był  do  szerszej  kategorii

493 Dz. U. Nr 84 poz. 426.
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odpowiedzialności  represyjnej  (por.  na  przykład  jednoznacznie  w  tym  zakresie  orzeczenie  w

sprawie U 7/93494), o tyle późniejsze orzecznictwo w sposób jednoznaczny sytuowało ten reżim

odpowiedzialności nie tylko poza zakresem odpowiedzialności karnej w znaczeniu ścisłym, ale też

nie  zaliczało  go  do  typu  odpowiedzialności  represyjnej.  Poszukując  powodów opisanej  wyżej

modyfikacji  wskazać  można,  że  u  jej  podstaw  nie  tylko  nie  leżały  przekonujące  względy

merytoryczne,  ale  wręcz  ewolucja  ta  dokonała  się  pomimo  istotnych  merytorycznych  i

metodologicznych zastrzeżeń. Nie ulega wątpliwości, że w początkowym orzecznictwie Trybunału

w odniesieniu do odpowiedzialności karno-administracyjnej formułowano wymóg zawinienia jako

przesłankę tej odpowiedzialności. Trybunał wskazywał, że rozwiązania normatywne przewidujące

ten  typ  odpowiedzialności  powinny  umożliwiać  wykazanie,  że  naruszenie  obowiązku  było

następstwem  okoliczności,  za  które  adresat  normy  prawnej  nie  ponosił  odpowiedzialności495.

Dalszy żywiołowy rozwój regulacji karno-administracyjnych oraz potrzeby polityczno-prawne w

tym  zakresie  unaoczniły,  że  niezbędne  jest  wprowadzenie  obiektywnej  bądź  zbliżonej  do

obiektywnej odpowiedzialności typu administracyjnego  lub karnoadministracyjnego. Chodziło  o

takie  ukształtowanie  merytorycznych  przesłanek  odpowiedzialności,  które  pozwalało  ją

egzekwować na podstawie samego tylko stwierdzenia faktu naruszenia dyspozycji normy prawnej.

Oceniając  tego  rodzaju  regulacje  i  ustalając  administracyjny  charakter  przewidzianej  nimi

odpowiedzialności na podstawie innych kryteriów (przynależność systemowa, rodzaj chronionych

dóbr  prawnych,  funkcja),  Trybunał  doszedł  do  przekonania,  że  dopuszczalne  jest  takie

ukształtowanie reżimu odpowiedzialności. Jednocześnie wskazywał, że wymogi, jakie Konstytucja

formułuje  pod  adresem regulacji  represyjnych  (w  tym  karnych)  nie  są  adekwatne  do  oceny

omawianego  rodzaju  odpowiedzialności,  głównie  z  uwagi  na  nierepresyjny  cel  i  funkcję  tych

przepisów496.

3 W powołanej już wyżej sprawie U 7/93 Trybunał w sposób wyraźny wskazał, że wszelkie

gwarancje wiążące się z prawem karnym odnoszą się do wszystkich tych środków prawnych, które

przewidują  możliwość  stosowania  wobec  adresatów norm prawnych  jakichś  form represji  czy

sankcji.  W  sprawie,  o  której  mowa,  Trybunał  oceniał  przepis  prawa  celnego  oraz  aktów

494 Orzeczenie TK z dnia 1 marca 1994 r., sygn.: U 7/93, Z.U. 1994 / / 5; OTK1986-1995/t5/1994/cz1/5. 
495 Orzeczenie U 7/93, op. cit., s. 13.
496 Wyrok TK z dnia 24 stycznia 2006 r., sygn.: SK 52/04,  op. cit.,  wyrok TK z dnia 29 kwietnia 1998 r., sygn.: K

17/97, Z.U. 3/1998, poz. 30, wyrok TK z dnia 20 listopada 2004 r., sygn.: SK 31/04, OTK ZU 10/A/2004, poz. 110,
wyrok TK z dnia 4 września 2007 r., sygn.: P 43/06, OTK ZU 8/A/2007, poz. 85, Por. również: wyrok TK z dnia 18
kwietnia 2000 r., sygn. K 23/99, Z.U. 3/2000, poz. 89, wyrok TK z dnia 14 czerwca 2004 r,., sygn.: SK 21/03, OTK
ZU 6/A/2004, poz. 56, wyrok TK z dnia 15 stycznia 2007, sygn.: P 19/06, op. cit., wyrok TK z dnia 31 marca 2008,
sygn.: SK 76/06, op. cit., wyrok TK z dnia 22 września 2009 r., sygn.: SK 3/08, op. cit., wyrok TK z dnia 25 marca
2010 r., sygn.: P 9/08, OTK ZU3/A/2010, poz. 26, wyrok TK z dnia 9 lipca 2012, sygn.: P 8/10, OTK ZU7/A/2012,
poz. 75.
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wykonawczych  do  tej  ustawy,  przewidujących  „opłatę  manipulacyjną  dodatkową”.  Zdaniem

Trybunału,  kontrolowana  regulacja  miała  charakter  represyjny  lub  „quasi-karny”.  Z  zasady

demokratycznego  państwa  prawnego  wynika  zaś  konieczność  ekstensywnego  zakreślenia  ram

gwarancji wynikających z tej zasady konstytucyjnej,  co  w konsekwencji  oznacza  objęcie  całej

kategorii  przepisów  prawa  represyjnego  wszystkimi  gwarancjami,  jakie  z  punktu  widzenia

Konstytucji dotyczą odpowiedzialności karnej w sensie ścisłym. Ten niezwykle szeroki i pojemny

sposób rozumienia pojęcia „prawo represyjne” w sposób jeszcze bardziej klarowny znalazł swój

wyraz w orzeczeniu z dnia 26 września 1995 r., sygn.: U 4/95497. Zakwalifikowawszy uregulowaną

w  przepisach  wykonawczych  do   ustawy  Prawo  celne  „opłatę  manipulacyjną  dodatkową”  do

kategorii prawa represyjnego, Trybunał za adekwatny wzorzec kontroli przepisu przewidującego

ten środek prawny uznał zasadę  nullum crimen et nulla poena sine lege,  wywodzoną na gruncie

ówczesnego stanu konstytucyjnego z zasady demokratycznego państwa prawnego. Wprost bowiem

wskazano, że: „choć podstawowa treść tej zasady odnosi się do regulacji z zakresu prawa karnego

sensu  stricto,  to  należy  ją  także  odnosić  do  wszelkich  innych  regulacji  o  represyjnym

charakterze”498. 

Analogiczne stanowisko w kwestii represyjnego charakteru postępowania dyscyplinarnego oraz

zakresu  stosowanych  wobec  tego  typu  odpowiedzialności  standardu  konstytucyjnego  Trybunał

Konstytucyjny zajął w sprawie SK 19/98499 oraz SK 11/99500. 

Podobne  w  swej  istocie  stanowisko  w  zakresie  jednolitości  standardu  konstytucyjnego  w

obrębie całego szeroko rozumianego prawa represyjnego, Trybunał zajmował także po wejściu w

życie  Konstytucji  z  1997 r.  W sprawie  K  41/97501 Trybunał stwierdził:  „Wszystkie  gwarancje,

ustanowione  w  rozdziale  II  konstytucji,  znajdują  zastosowanie  także  wówczas,  gdy  mamy  do

czynienia  z  postępowaniem  dyscyplinarnym.  Gwarancje  te  odnoszą  się  bowiem  do  wszelkich

postępowań represyjnych, tzn. postępowań, których celem jest poddanie obywatela jakiejś formie

ukarania lub jakiejś sankcji, a więc także postępowań dyscyplinarnych. Taki wniosek wyprowadził

Trybunał Konstytucyjny (we wcześniejszym orzecznictwie – dop. - P.C.) z zasady demokratycznego

państwa prawnego . Trybunał Konstytucyjny jest zdania, że konstatacja ta nie straciła aktualności

na gruncie nowej Konstytucji RP, a tym samym przepisy art. 42 - 45, a także art. 78 konstytucji

znajdują  zastosowanie  do  oceny  nie  tylko  regulacji  o  stricte  karnym  charakterze,  ale  też

odpowiednio do innych regulacji o represyjnym charakterze”502. 

497 Orzeczenie z dnia 26 września 1995 r., sygn.: U 4/95, Z.U. 1995 / / 27; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/27. 
498 Strona 5 uzasadnienia cytowanego orzeczenia. 
499 Wyrok TK z dnia 16 marca 1999 r., sygn.: SK 19/98, Z.U. 3/1999, poz. 36, por. zwłaszcza s. 9.
500  Wyrok TK z dnia 16 listopada 1999 r., sygn.: SK 11/99, Z.U. 7/1999, poz. 158, por. zwłaszcza s. 5-6.
501 Wyrok TK z dnia 8 grudnia 1998 r., sygn. K 41/97, ZU 7/1998, poz. 117.
502 Strona 6-7 uzasadnienia cytowanego wyroku.
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Cytowana wyżej wypowiedź Trybunału wymaga komentarza. Zwraca bowiem  uwagę, że w

orzeczeniu  tym Trybunał  podjął  próbę  dostosowania  dotychczasowego  stanowiska  do  nowego

stanu konstytucyjnego. Wyraźnie zastrzegł,  że podtrzymuje swój pogląd o potrzebie  odnoszenia

wszystkich gwarancji związanych z odpowiedzialnością karną do przepisów prawa represyjnego.

Precyzował  jednocześnie,  że  na  gruncie  Konstytucji  z  1997  r.  oznacza  to,  że  do  obu  postaci

odpowiedzialności znajdują zastosowanie wszystkie gwarancje i zasady zakotwiczone w przepisach

rozdziału II konstytucji. W szczególności odnosić się to miało to art. 42-45 oraz 78 Konstytucji RP.

Wyrażone  w  sprawie  K  41/97  stanowisko  Trybunału  o  aktualności  poprzednio  wyrażonych

zapatrywań  wymaga  uzupełnienia,  jeśli  się  zważy,  że  w  poprzednim  stanie  konstytucyjnym

standard odpowiedzialności represyjnej był ustalany w oparciu o zasady i wartości wynikające z

zasady  demokratycznego  pastwa  prawnego.  W  nowo  obowiązującej  Konstytucji  były  one

przedmiotem konkretyzacji w szczegółowych przepisach rozdziału II. Mieć należy na uwadze, że

szereg zasad i reguł, które dotychczas funkcjonowały w polskim porządku konstytucyjnym tylko z

racji ich „odnalezienia” w ogólnej klauzuli demokratycznego państwa prawnego, w Konstytucji z

1997 r. znalazły bezpośredni wyraz w jej szczegółowych postanowieniach. Dotyczyło to zwłaszcza

praw jednostki o charakterze materialnym (w tym art. 42 oraz 45). Nawet zatem przy założeniu, że

dotychczasowa  treść  zasady  demokratycznego  państwa  prawnego  nie  była  uboższa  niż  suma

gwarancji  wyrażonych  w  konkretyzujących  tę  zasadę  przepisach  nowej  Konstytucji,  wskazać

należy, że zamieszczenie w Konstytucji bardziej precyzyjnych i bardziej szczegółowych przepisów

dotyczących odpowiedzialności karnej podnosiło standard konstytucyjnej ochrony w tym zakresie.

Łatwiej jest powołać się  sporze konstytucyjnym na konkretne przepisy niż wykazywać, że dane

rozwiązanie  legislacyjne  jest  sprzeczne  z  zakorzenioną  w  ogólnikowej  i  pojemnej  treściowo

formule  demokratycznego  państwa  prawnego.  Jak  wskazuje  się  w  literaturze,  obecnie,  wobec

nowego i bogatszego tekstu Konstytucji, podstawy ochrony konstytucyjnych praw i wolności trzeba

szukać  w  konkretnych  postanowieniach  konstytucji”503.  Podobne  zapatrywanie  wyraził  także

Trybunał  Konstytucyjny  w  sprawie  K  19/01504,  stwierdzając:  „Rzecz  jasna,  treść  zasady

demokratycznego państwa prawnego nie ucierpiała na tym zabiegu; celem ustrojodawcy na pewno

nie było jej zubożenie.  Chodziło raczej o umocnienie tych jej przejawów, które – ze względu na

częste odwoływanie się do nich w praktyce – stały się przedmiotem licznych wypowiedzi Trybunału

Konstytucyjnego i doktryny”. W tym właśnie sensie stanowisko Trybunału wyrażone w sprawie K

41/97,  którego  istotą  było  objęcie  zakresem  zastosowania  przepisów  rozdziału  II  konstytucji

szeroko  rozumianych przepisów represyjnych,  stanowić  mogło  podwyższenie  dotychczasowego
503 L.  Garlicki,  Orzecznictwo  Trybunału  Konstytucyjnego  w  1998  r.,  Przegląd  Sądowy Nr  6/1999,  s.  122  i  tam

powołane orzecznictwo.
504 Wyrok TK z dnia 29 stycznia 2002 r., sygn. K 19/01, ZU 1/A/2002, poz. 1.
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standardu  konstytucyjnego.  Oznaczało  bowiem  objęcie  prawa  represyjnego  całokształtem

gwarancji  wynikających  ze  szczegółowych  i  precyzyjnie  sformułowanych  przepisów

konstytucyjnych,  podczas  gdy dotychczas  punktem odniesienia  były  tu  „wszystkie  gwarancje,

wynikające z zasady demokratycznego państwa prawnego”.

Złagodzeniem tak daleko idącego stanowiska Trybunału wyrażonego w omawianej tu kwestii w

wyroku  w sprawie K 41/97 było zastrzeżenie, że gwarancje odnoszące się do rozwiązań o stricte

karnym  charakterze  mają  jedynie  „odpowiednie”505 zastosowanie  do  innych  przepisów

represyjnych. 

4 Prezentowany  w  orzecznictwie  Trybunału  Konstytucyjnego  pogląd  dotyczący  zakresu

gwarancji w obrębie prawa karnego i represyjnego od samego początku nie był jednolity. Zwrócić

należy uwagę, że jeszcze przed wejściem w życie nowej Konstytucji Trybunał prezentował mniej

radykalne stanowisko w kwestii jednolitości gwarancji w obrębie prawa represyjnego. W wyroku w

sprawie K 11/93506 Trybunał uznał,  że z uwagi na specyfikę deliktów prawa dyscyplinarnego, w

szczególności  z  uwagi  na  niemożność  stworzenia  wyczerpującego  katalogu  przewinień

dyscyplinarnych,  zasada  ustawowej  określoności  ma  w  tej  dziedzinie  tylko  ograniczone

znaczenie507.  Wbrew  zatem  twierdzeniom  formułowanym  w  sprawie  K  41/97,  także

„przedkonstytucyjne” orzecznictwo Trybunału nie było w omawianym tu zakresie tak jednolite i

kategoryczne.  W sprawie  K 11/93  wyraźnie  przecież  podkreślono,  że  podstawowa w obszarze

ściśle  rozumianego  prawa  karnego  zasada  nullum crimen  sine  lege stricta  znajdowała  jedynie

ograniczone  zastosowanie  na  gruncie  prawa  dyscyplinarnego,  które  -  co  przyjmowano

jednoznacznie – miało wyraźnie represyjny charakter.

 5 Kolejny etap ewolucji orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w omawianej tu kwestii

charakteryzował  się  rozwinięciem  zasygnalizowanej  w  wyroku  w  sprawie  K  41/97  formuły

„odpowiedniego”  stosowania  gwarancji  zawartych  w  Rozdziale  II  Konstytucji  do  prawa

represyjnego.  Trybunał coraz częściej dostrzegał wątpliwości i  problemy,  jakie wiązałyby się  z

restrykcyjnym odnoszeniem do prawa represyjnego całokształtu gwarancji wiązanych tradycyjnie z

prawem karnym.  Coraz  częściej  odnajdywał  racje  przemawiające  za zasadnością  różnicowania

poziomu  konstytucyjnych  wymagań  w  obszarze  prawa  represyjnego.  W  swym  dalszym

orzecznictwie  akcentował  potrzebę  „odpowiedniego”  stosowania  reguł  w  obu  wspomnianych

505 Strona 7 uzasadnienia wyroku w sprawie K 41/97.
506 Orzeczenie TK z dnia 9 listopada 1993 r., sygn.: K 11/93, Z.U. 1993 / / 37; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/37; OTK   

1993 cz. II s. 350-367. 
507 Strona 13 uzasadnienia.
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obszarach prawa, relatywizując kolejne precyzyjnie opisane w art. 42 - 45 gwarancje, stopniowo

precyzując  na czym miały polegać i czego miały dotyczyć niezbędne modyfikacje. 

W charakterystycznym dla tego nurtu wyroku w sprawie SK 17/00508 Trybunał podtrzymał

swoje  stanowisko  o  wynikającej  z  zasady  demokratycznego  państwa  prawnego  potrzebie

stosowania,  także  w postępowaniach dyscyplinarnych,  gwarancji ustanowionych w rozdziale  II

Konstytucji.  Powtórzył,  że  gwarancje  te  wprawdzie  odnoszą  się  „do  wszelkich  postępowań

represyjnych, tzn. postępowań, których celem jest poddanie obywatela jakiejś formie ukarania lub

jakiejś  sankcji”.  Jednocześnie  w  sposób  wyraźny  podkreślono  odrębności  zachodzące  między

postępowaniem dyscyplinarnym i  postępowaniem karnym  sensu stricto oraz wiążącą się  z  tym

konieczność o d p o w i e d n i e g o  jedynie stosowania wspomnianych gwarancji do przepisów

represyjnych. Konsekwencją  licznych  odrębności,  jakie  są  dostrzegalne  pomiędzy

odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną jest to, że: „nie można przenosić na grunt postępowania

dyscyplinarnego wszystkich unormowań o charakterze gwarancyjnym, stworzonych na potrzeby

odpowiedzialności karnej”509.

6 Pogląd  wyraźnie  odmienny od  zaprezentowanych  powyższej  Trybunał  Konstytucyjny

zawarł w wyroku w sprawie K 22/00510. W sprawie dotyczącej odpowiedzialności dyscyplinarnej

nauczycieli  akademickich  wnioskodawca  kwestionował  zgodność  z  art.  42  ust.  3  Konstytucji

regulacji  przewidującej  prawo  organu  niesądowego  do  ustalenia  winy  i  pociągnięcia  adresata

normy prawnej do odpowiedzialności typu represyjnego. Zdaniem wnioskodawcy, skoro przesłanką

odpowiedzialności  dyscyplinarnej  jest  wina,  a  dalszą  konsekwencją,  orzeczenie  środka  o

charakterze represyjnym,  niezgodne z wymogiem wskazanym w art. 42 ust.  3  jest  przełamanie

domniemania niewinności w drodze orzeczenia innego niż wyrok, wydanego przez  organ inny niż

sąd. Odnosząc się do tak postawionego problemu konstytucyjnego Trybunał stwierdził,  że: „(…)

art. 42, tak jak i wyrażona w art. 42 ust. 3 konstytucji zasada domniemania niewinności dotyczy

bezpośrednio postępowania karnego, jednakże w żadnym wypadku nie oznacza to, że ustawodawca

zwykły nie może jej odnieść także do innych postępowań represyjnych. Zważyć bowiem należy, że

nie stanowi  ona ograniczenia praw jednostki,  lecz ich  zabezpieczenie  i  ochronę.  Nie  ma więc

508 Wyrok TK z dnia 11 września 2001 r., sygn.: SK 17/00, ZU6/2001, poz. 165.
509 Por. zwłaszcza na stronie 9-10. uzasadnienia tego wyroku. Wątpliwości  odnosiły się w tej sprawie do sposobu

rozumienia  wymogu  domniemania  niewinności  w postępowaniu dyscyplinarnym.  Trybunał  wskazywał  w  tym
kontekście,  że  wprawdzie  stosowanie  zasady  domniemania  niewinności  „jest  aktualne  we  wszystkich
postępowaniach represyjnych, w tym – w postępowaniu dyscyplinarnym. Nie oznacza to jednak, by postępowanie to
stawało  się  postępowaniem  karnym.  (…).  Zasada  domniemania  niewinności  w  odniesieniu  do  postępowania
dyscyplinarnego oznacza, iż obwinionego należy uważać za niewinnego do czasu, gdy właściwy organ w sposób
prawem przewidziany nie stwierdzi jego winy”. 

510 Wyrok TK z dnia 27 lutego 2001 r., sygn. K 22/00, ZU 3/2001, poz. 48.
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podstaw  do  twierdzenia,  że  zakres  jej  stosowania  nie  może  być  rozszerzony  poprzez  akty

normatywne niższej rangi niż Konstytucja.  Konstytucyjnego umocowania do takiego poszerzenia

można szukać m.in. w art. 2 Konstytucji511”. 

Z  powyższego  fragmentu  wynika  zatem  w  sposób  jednoznaczny,  że  brak  jest

konstytucyjnego wymogu wkomponowania domniemania niewinności w reżim odpowiedzialności

innej niż karna.  W odniesieniu do odpowiedzialności represyjnej,  która nie mieści się  jednak w

kategorii  „odpowiedzialności  karnej”  możliwe,  a  nawet  pożądane,  jest  natomiast  rozszerzenie

zakresu zastosowania tej zasady.  Z dalszej części wypowiedzi Trybunału wynika,  że uczynienie

zasady  domniemania  niewinności  częścią  konstrukcji  odpowiedzialności  represyjnej  jest

wymogiem konstytucyjnym,  lecz  nie  mającym swego  zakorzenienia  w art.  42  Konstytucji  RP.

Trybunał wskazuje bowiem, że: „ (…)  zasada domniemania niewinności – przede wszystkim ze

względu  na  jej  ochronne  funkcje512 –  przestrzegana  być  musi  także  w  postępowaniach

dyscyplinarnych. Jednakże nie stają się one przez to postępowaniami karnymi. W związku z tym, w

kwestii właściwości organów uprawnionych do obalenia domniemania niewinności, nie ma do nich

zastosowania art. 42 Konstytucji”513. Przekonanie to znalazło bardziej jeszcze jednoznaczny wyraz

w sentencji wyroku, w którym stwierdzono, że zaskarżony przepis nie jest niezgodny z art. 42 ust 3

Konstytucji”.  Jednoznacznie jawi się tu zatem odmienność ze stanowiskiem wyrażonym choćby w

sprawie  K  41/97.  Odmienne  jest  podejście  nie  tylko  do  zakresu  gwarancji  obowiązujących  w

postępowaniach represyjnych, lecz także do konstytucyjnych podstaw tych gwarancji. Podzielając

pogląd  o  represyjnym  charakterze  postępowania  dyscyplinarnego,  w  sposób  kategoryczny

wykluczono je z zakresu zastosowania art. 42 Konstytucji.  Nie jest zatem tak, jak to ustalono w

cytowanym wyżej wcześniejszym judykacie, że do „odpowiedzialności typu represyjnego stosuje

się wszystkie zasady i gwarancje zawarte w Rozdziale II Konstytucji, z modyfikacjami niezbędnymi

do uwzględnienia specyfiki poszczególnych możliwych regulacji tego rodzaju”. 

Relację odpowiedzialności represyjnej do zakresu zastosowania gwarancji wywodzonych z art.

42 Konstytucji podobnie oceniono w sprawie K 23/99514. Ustalenie represyjnego charakteru opłaty

obowiązkowej  z  tytułu  niezawarcia  obligatoryjnej   umowy  ubezpieczenia  Trybunał  oparł  o

tradycyjnie  wyróżniany  w  teorii  prawa  podział  sankcji  na  sankcje  nieważności,  sankcje

egzekucyjne  oraz  sankcje  karne.  Zaznaczył  jednak,  że  to  ostatnie  pojęcie  ma  na  gruncie

przywoływanych poglądów znaczenie  o  wiele  szersze,  niż  wiążące  się  z  materialnym prawem

karnym. Sankcją karną w tym ujęciu jest wszystko to, co nie jest sankcją nieważności ani sankcją

511  Strona 8.
512  W istocie chodzi raczej o funkcje gwarancyjne.
513  Strona 9.
514 Wyrok TK z dnia 18 kwietnia 2000 r., sygn. K. 23/99, op. cit.
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egzekucyjną. Cechą dystynktywną sankcji egzekucyjnej515 jest to, że adresat normy prawnej może

w  każdym czasie  uwolnić  się  od  nałożonej  na  niego  sankcji  poprzez  dobrowolne  wykonanie

obowiązku.  Jeśli orzeczony wobec danej osoby środek prawny jest  tego rodzaju,  że późniejsze

danie posłuchu normie prawnej nie powoduje modyfikacji decyzji o  nałożeniu sankcji,  ma ona

charakter karny w podanym wyżej, szerokim, znaczeniu. Oceniając opłatę obowiązkową z ustawy z

dnia 18 kwietnia 2000 r. o działalności ubezpieczeniowej, Trybunał wskazał: „Niewątpliwie opłata

przewidziana z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego ma

nie tylko charakter dyscyplinujący, ale także represyjny. Wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku

zawarcia umowy. Nie należy jej jednak utożsamiać z instytucją prawa karnego. Trzeba mieć na

względzie,  że kary pieniężne przewidziane są także prawem cywilnym (właśnie kary umowne) i

administracyjnym”516.  Analogiczne  stanowisko  Trybunał  sformułował  w  sprawie  SK  52/04517.

Trybunał nie miał wątpliwości, że przewidziana przez art. 276 § 2 ustawy - Kodeks celny „opłata

manipulacyjna dodatkowa” ma charakter sankcji. Zaznaczył, że istota tej opłaty nie wyczerpuje się

w  pokryciu  kosztów  i  wydatków  ponoszonych  przez  organy  państwowe  przy  dokonywaniu

określonych czynności. Jednocześnie w sposób jednoznaczny w omawianym wyroku stwierdzono,

że adekwatnym wzorcem kontroli zakwestionowanego przepisu nie jest art. 42 Konstytucji RP. U

podstaw tego zapatrywania legło zaliczenie tej regulacji do systemu kar administracyjnych, co –

zdaniem Trybunału – sytuuje ją poza zakresem gwarancji zawartych w art. 42. 

Rozwinięciem  opisywanej  wyżej  tendencji  do  wprowadzenia  zróżnicowania  standardu

konstytucyjnego w ramach odpowiedzialności represyjnej oraz do zawężania zakresu zastosowania

gwarancji wynikających z art. 42 Konstytucji było stanowisko Trybunału sformułowane w sprawie

P 19/06518.  Trybunał  uznał,  że  art. 42  ust.  1-3 Konstytucji  „w sposób  niebudzący  wątpliwości

odnosi  się  [on]  tylko do odpowiedzialności  karnej  i  postępowania karnego.  (…)”,  a  następnie

podkreślił, że w swoim dotychczasowym orzecznictwie przewidywał jedynie pewne odstępstwa na

rzecz  postępowań,  których  celem  i  funkcją  jest  zastosowanie  represji.  Po  pierwsze  jednak,

dotyczyło to tylko zasady domniemania niewinności a, po drugie, polegało na odpowiednim (a nie

wprost) stosowaniu art. 42 ust. 3 Konstytucji RP.

7 Znaczenie orzeczenia w sprawie P 19/06 wyraża się w tym, że wprowadzono w nim inną

jeszcze  linię  podziału  gwarancji  z  art.  42  Konstytucji  RP.  W cytowanej  wyżej  wypowiedzi  w

515 Sankcję  nieważności  jako  kategorię  specyficzną  dla  prawa  prywatnego  pozostawiam  poza  zakresem  swoich
rozważań.

516 Wyrok z dnia 18 kwietnia 2000 r., sygn. K. 23/99, op. cit., s. 16-17.
517 Wyrok TK z dnia 24 stycznia 2006 r., sygn.: SK 52/04, op. cit.
518 Wyrok TK z dnia 15 stycznia 2007 r., sygn.: P 19/06, op. cit.
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sposób wyraźny sugeruje się bowiem, że różny może być zakres zastosowania gwarancji i zasad

wynikających z poszczególnych jednostek redakcyjnych art. 42 Konstytucji. Może być zatem tak,

że konstytucyjna zasada domniemania niewinności (art. 42 ust. 3) będzie adekwatnym wzorcem

kontroli takich przepisów, które nie mogłyby być kontrolowane z punktu widzenia ich zgodności z

art. 42 ust. 1 Konstytucji RP bądź odwrotnie. Gdyby zaprezentowany w orzeczeniu P 19/06 pogląd

odczytywać  konsekwentnie  można  by  zatem  na  przykład  twierdzić,  że  zasada  winy  bądź

odpowiedzialności  za  czyn  własny  znajduje  zastosowanie  w  obrębie  całego  systemu  prawa

represyjnego519, podczas gdy zakres zastosowania wymogu domniemania niewinności wskazanego

w art.  42  ust.  3  Konstytucji  RP jest  węższy i  obejmuje  jedynie  „prawo  karne”  (w  znaczeniu

konstytucyjnym).

8 Podsumowując  wskazać  trzeba,  że  początkowo  w  orzecznictwie  Trybunału  bardzo

wyraźnie  widoczne  było  przekonanie  o  potrzebie  szerokiego  definiowania  prawa  represyjnego.

Kategorią  tą  obejmowano  wszystkie  przepisy  przewidujące  poddanie  jednostki  jakiejś  formie

ukarania  lub  jakiejś  formie  represji.  Ujęciu  temu  towarzyszyło  przekonanie  o  jednolicie

ukształtowanym standardzie  konstytucyjnym w obrębie  całej  definiowanej we wskazany wyżej

ekstensywny sposób dziedziny. 

Już jednak w stanie prawnym poprzedzającym wejście w życie Konstytucji RP z 1997 r.

dostrzeżono  konieczność  modyfikacji  tak  zakreślonego  poziomu  ochrony.  Dostrzeżono,  że

stosowane dotychczas kryteria prowadzą do objęcia grup przepisów, instytucji prawnych i reżimów

odpowiedzialności charakteryzujących się licznymi i doniosłymi odmiennościami. Oczywiste stało

się  przekonanie,  zgodnie  z  którym  nie  wszystkie  one  wymagały  takiego  samego  poziomu

rozwiązań  gwarancyjnych.  Tendencja  ta  stała  się  bardziej  jeszcze  widoczna  w  związku  z

konstytucjonalizacją pojęcia „odpowiedzialność karna” oraz z powiązaniem z tą właśnie kategorią

na płaszczyźnie konstytucyjnej szeregu materialnych i procesowych wymogów. Ich jednakowa i

nie uwzględniająca żadnych modyfikacji aplikacja do wszystkich tych treści normatywnych, które

dotychczas uznawane były za część „prawa represyjnego”, wydawała się  nieuzasadniona. Skoro

bowiem poszczególne  rodzaje  odpowiedzialności represyjnej  różniły  się  stopniem dolegliwości

wymierzanych w ich ramach sankcji,  skoro  służyły różnym celom i pełniły odmienne funkcje

( odmienności w zakresie przestępstw, deliktów dyscplinarnych, delitków karno-administracyjnych,

sankcji  podatkowych)  nie  było  uzasadnione  stosowanie  wobec  nich  dokładnie  takich  samych

standardów.  Dostrzegano  również,  że  uniwersalistyczne  podejście  stało  w  sprzeczności  z

519 Przy akceptacji założenia, że z art.  42 ust.  1 Konstytucji RP wspomniane zasady rzeczywiście wynikają – por.
wątpliwości w tym zakresie omówione w rozdziale poświęconym konstytucyjnej zasadzie winy. 
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względami poza czysto normatywnymi, w tym zwłaszcza z prakseologią poszczególnych odmian

reżimów odpowiedzialności.

Stanowiąca konsekwencję powyższych wniosków relatywizacja konstytucyjnego standardu

prowadzona była w dwu zasadniczych kierunkach. Po pierwsze wiązała się z utrzymaniem poglądu

o  szerokim zakresie  zastosowania  art.  42 Konstytucji  RP,  obejmującym całokształt  regulacji  o

charakterze  represyjnym,  przy  jednoczesnej  rezygnacji  z  przekonania  o  jednolitości

konstytucyjnego poziomu ochrony w tej dziedzinie. Zasadniczym problemem w tym ujęciu było

zatem wyjaśnienie i  należyte uzasadnienie  podstaw i  kryteriów dywersyfikacji konstytucyjnego

standardu  w  obrębie  jednej  kategorii  przepisów.  Podstawowym  narzędziem  dostosowania

wynikających  z  art.  42  Konstytucji  gwarancji  do  poszczególnych  rozwiązań  ustawowych,

noszących  cechy  „odpowiedzialności  karnej”  w  rozumieniu  konstytucyjnym  i  z  tego  tytułu

pozostających  w  zakresie  zastosowania  tego  przepisu  korekty  miała  stać  się   kategoria

„odpowiedniego stosowania” gwarancji wyrażonych w tym przepisie. Już ten mechanizm zakładał

jednak,  że  w  obrębie  art.  42  Konstytucji  znajdują  się  takie  regulacje,  do  których  przepis  ten

znajduje  pełne  i  bezwarunkowe  zastosowanie  oraz  takie,  do  których  stosuje  się  go  w  sposób

zmodyfikowany. W tej właśnie okoliczności upatrywać należy wykształcenia się innego podejścia

do korekty zakresu zastosowania art. 42 Konstytucji.  Zakładało ono wyłączenie z tegoż zakresu

kategorii  prawa  represyjnego  i  ograniczenie  go  jedynie  do  „prawa  karnego”  czy

„odpowiedzialności karnej”.  Kierunek ten – co  należy podkreślić  -  nadal zakładał konieczność

samodzielnej i autonomicznej w stosunku do regulacji ustawowej definicji tych pojęć, z tym, że nie

obejmowała już ona wszystkich rozwiązań, których celem było „poddanie jednostki jakiejś formie

ukarania lub jakiejś  formie  represji”,  lecz  jedynie  pewną kwalifikowaną odmianę  takiego  typu

odpowiedzialności,  określaną  przez  Konstytucję  mianem  „odpowiedzialności  karnej”.  Istotą

wątpliwości  w  tym  podejściu  było  wypracowanie  jasnych,  operatywnych  i  niearbitralnych

kryteriów, pozwalających klasyfikować poszczególne rozwiązania ustawowe bądź to do kategorii

„odpowiedzialności karnej” w sensie konstytucyjnym” bądź do „odpowiedzialności represyjnej”,

tudzież umożliwiających wykluczenie represyjnego charakteru danej regulacji. 

Dostrzec rzecz jasna trzeba, że oba omówione wyżej podejścia, choć prezentują odmienne

perspektywy spojrzenia na sposób wyznaczania zakresu zastosowania art. 42 Konstytucji, można w

istocie sprowadzić do wspólnego mianownika. Z obu bowiem jednakowo klarownie wynika,  po

pierwsze,  przekonanie  o  konieczności  zróżnicowania  poziomu  konstytucyjnych  wymogów

wynikających  z  art.  42  Konstytucji,  po  drugie  zaś  pytanie  o  możliwie  najpełniej  realizujący

potrzeby ochrony praw konstytucyjnych sposób przeprowadzenia owych niezbędnych rozróżnień.
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Celowość i zasadniczy sens uchwycenia odrębności obu wskazanych wyżej perspektyw spojrzenia

na zakres zastosowania  art.  42 Konstytucji RP ujawnia się  natomiast  w tym,  że pozwalają  one

dostrzec,  iż  poziom wynikającego z tego przepisu konstytucyjnego standardu odpowiedzialności

karnej jest  funkcją co najmniej dwóch zmiennych.  Z  jednej strony wyznacza go stanowisko w

kwestii tego, czy - lub ewentualnie do jakiego stopnia - gwarancje zakorzenione w Rozdziale II

Konstytucji odnoszą się w takim samym zakresie do prawa karnego  sensu stricto  oraz do prawa

represyjnego,  z  drugiej  zaś  jest  on  zależny  od  rozumienia  pojęć  „odpowiedzialność  karna”,

„odpowiedzialność represyjna”, „postępowanie karne”, „postępowanie represyjne”. Nawet bowiem

przyjęcie daleko idącego poglądu, wedle którego zakres konstytucyjnych wymogów i gwarancji

jest tożsamy w obszarze całego prawa represyjnego oznaczać może w istocie bardzo zróżnicowany

poziom rzeczywistej ochrony, w zależności od przyjętej konwencji terminologicznej co do pojęcia

„prawo represyjne”. Jest to szczególnie widoczne, jeśli się zważy na sygnalizowany już na wstępie

fakt,  że  pojęcie  to  zostało  wykreowane  przez  orzecznictwo  Trybunału  Konstytucyjnego,  które

nigdy nie nadało mu trwałego i uniwersalnego znaczenia.

9 Powyższe rozważania wymagają uzupełnienia w dwóch jeszcze kwestiach. Wydawać by

się  bowiem  mogło,  że  sygnalizowany  wyżej  problem  ma  drugorzędne  jedynie  znaczenie  i

sprowadza się jedynie do odnalezienia w tekście Konstytucji adekwatnego wzorca konstytucyjnego

do kontroli zgodności z Konstytucją określonych kategorii przepisów. Można tymczasem twierdzić,

że  skoro  Trybunał  Konstytucyjny  wskazuje,  że  Konstytucja  wymaga  oparcia  postępowań

represyjnych  na  zasadach  właściwych  prawu  karnemu,  techniczne  jedynie  znaczenie  ma

identyfikacja  konstytucyjnej  podstawy  prawnej  tego  wymogu.  Stwierdzenie,  że  podstawy  dla

rekonstrukcji konstytucyjnych wymogów w zakresie prawa represyjnego poszukiwać należy nie w

przepisach Rozdziału II Konstytucji RP, lecz w przepisach ogólnych obniża konstytucyjny standard

ochrony w ramach tych reżimów odpowiedzialności.  Nawet  bowiem przy założeniu,  że obecnie

obowiązująca  formuła  zasady  demokratycznego  państwa  prawnego  (art.  2)  nie  zawiera  treści

uboższej  w  omawianym  tu  zakresie  niż  ta,  która  wynika  z  łącznego  odczytania  przepisów

szczegółowych zawartych w rozdziale  II  Konstytucji520,  nie  można  twierdzić,  że w jednakowy

sposób zakreśla ona poziom konstytucyjnych gwarancji.  Łatwiej przecież powołać się  w sporze

konstytucyjnym na  precyzyjnie  wyrażone gwarancje,  niż  dowodzić,  że konkretne uregulowanie

sprzeczne jest z jedną z zakotwiczonych choć nie wyrażonych w nim wprost zasad czy wartości

konstytucyjnych.  Normatywna  charakterystyka  zasady  demokratycznego  państwa  prawnego,

wyrażająca  się  zwłaszcza  w ogólnikowości jej formuły oznacza  niższa standard konstytucyjnej

520   Por. w tym zakresie wyrok TK z dnia 9 czerwca 1998 r., sygn.: K 28/97,  ZU 4/1998, poz. 50.
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ochrony niż szczegółowa regulacja konstytucyjna, co zresztą było powodem konkretyzacji w nowej

konstytucji  tych  wymogów  odnoszących  się  do  odpowiedzialności  karnej,  które  wcześniej

wywodzone były z zasady demokratycznego państwa prawnego.

Po drugie, zwrócić należy uwagę na możliwy do sformułowania zarzut, zgodnie z którym

wąskie ujęcie zakresu zastosowania art. 42 Konstytucji i wykluczenie z zakresu jego zastosowania

prawa  represyjnego  znacznie  ogranicza  gwarancyjny  sens  tego  przepisu  i  to  również  przy

akceptacji szerszej i niezależnej od uregulowań ustawowych definicji „prawa karnego”. Oznacza

bowiem konieczność wypracowywania standardu w zakresie tych regulacji na podstawie pojemnej

i  niedookreślonej  zasady  państwa  prawnego  (art.  2  Konstytucji  RP).  Wydaje  się  jednak,  że

orzecznictwo Trybunału daje  podstawę do twierdzenia,  że w omawianej tu interpretacji art.  42

Konstytucji, przepis ten pełni dodatkową, niezwykle istotną funkcję gwarancyjną. Stanowi bowiem

wskazówkę  interpretacyjną  w  wykładni  art.  2  w  kontekście  przewidzianych przez  Konstytucję

wymogów w odniesieniu do regulacji prawa represyjnego. 

4.2 Pojęcie „odpowiedzialność karna” w rozumieniu art. 42 ust. 1 Konstytucji RP w
orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 

1 Powyższe  rozważania  prowadzą  do  wniosku,  że  jednym  z  istotnych  problemów

rysujących się na tle art. 42 Konstytucji RP, zwłaszcza na tle wykładni ustępu pierwszego tego

przepisu jest  ustalenie do jakich jeszcze reżimów odpowiedzialności – prócz prawa karnego w

ścisłym, definiowanym przez kryterium czysto kodyfikacyjne, znaczeniu – znajdują zastosowanie

wyrażone w nim gwarancje. Dostrzec jednak należy podobne co do swej istoty, choć rysujące się w

innym nieco horyzoncie wątpliwości, skupiające się wokół tego, czy wszystkie, a jeśli nie to które,

spośród  przepisów lub  instytucji  tradycyjnie  wkomponowanych  w system wąsko  rozumianego

„prawa karnego materialnego” objęte są zakresem art. 42 ust.1 Konstytucji RP.  Tyczy to również

kontrowersji wokół jednolitości standardu gwarancji w ramach tych wszystkich instytucji,  które

tradycyjnie były (lub są) traktowane jako część prawa karnego w ścisłym znaczeniu (były lub są w

sensie formalnym częścią tego samego aktu prawnego, który reguluje prawo karne materialne), a

których proweniencja i  funkcja jest  odmienna.  Przykładowo jedynie wymienić tu można  takie

instytucje  jak:  naprawienie  szkody,  przedawnienie,  system  środków  probacyjnych

zabezpieczających, instytucje związane z wykonaniem kary. O ile zatem pierwsze z nakreślonych

wyżej grup problemów sytuowały się  na zewnętrznych obrzeżach prawa karnego materialnego,

sygnalizowany ostatnio  problem skierowany jest  na  identyfikację  wewnętrznych granic  pojęcia

„prawo karne”, czy „odpowiedzialność karna”. 
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Również Trybunał w tych właśnie  dwu płaszczyznach rozważa konstytucyjne  znaczenie

pojęcia  „odpowiedzialność  karna”.  Po  pierwsze  bowiem  podejmuje  wysiłek  kwalifikowania

poszczególnych funkcjonujących w systemie prawa pozytywnego reżimów odpowiedzialności z

punktu  widzenia  używanego  przez  Konstytucję  pojęcia  odpowiedzialności  karnej  oraz

wypracowanej  przez  siebie  kategorii  „odpowiedzialności  represyjnej”  bądź  „odpowiedzialności

typu represyjnego”. W tym kontekście mówić można o zewnętrznej -  systemowej perspektywie

rozważań  Trybunału  nad  pojęciem  odpowiedzialności  karnej.  Niezależnie  od  tego  Trybunał

podejmuję refleksję nakierowaną na identyfikację charakteru prawnego poszczególnych instytucji

prawnych.  Dostrzega  bowiem,  że  w  ramach  wydzielonych  przez  pewną  tradycję  legislacyjną

dziedzin prawa oraz odpowiadających im części systemu prawa rozumianego jako zespół tekstów

prawnych,  funkcjonują  instytucje  o  odmiennej  charakterystyce  normatywnej  oraz  odmiennych

funkcjach.  W  systemie  prawa  cywilnego  obecne  są  rozwiązania  normatywne  z  elementami

represyjnymi  (kary  umowne,  zakaz  prowadzenia  działalności  gospodarczej),  do  prawa

administracyjnego przenikają elementy charakterystyczne dla prawa prywatnego521, prawu karnemu

nieobce są instytucje o przeważającym elemencie kompensacyjnym.

2 Wskazać w tym miejscu trzeba,  że zasadne wydaje się  postulowanie rezygnacji z tego

etapu oceny charakteru prawnego kwestionowanych rozwiązań legislacyjnych, który koncentruje

się na kwalifikacji całej dziedziny prawa z punktu widzenia przepisów Konstytucji. Nie jest celowe

dokonywanie zaszeregowania danego przepisu do określonej części systemu prawa, a następnie

poszukiwanie adekwatnego wzorca kontroli konstytucyjności dla całej tej dziedziny. Identyfikacja

relewantnej dla oceny przedmiotu kontroli regulacji konstytucyjnej winna odnosić się bezpośrednio

do  tego  przedmiotu.  Z  punktu  widzenia  gwarancyjnego  znaczenia  tej  normy  konstytucyjnej

istotniejsze znaczenie ma ocena prowadzona nie w perspektywie poszczególnych gałęzi systemu

prawa, lecz konkretnych instytucji.  Poszczególne części statycznie rozumianego systemu prawa,

wydzielone z uwagi na pewne tradycje legislacyjne, inkorporują w istocie przepisy o różnorodnej

proweniencji i charakterystyce normatywnej. To podejście, które koncentruje się na ocenie prawnej

charakterystyki kwestionowanego przepisu lepiej służy operatywności art. 42 ust. 1 Konstytucji

jako  instrumentu  gwarancji  praw  jednostki  w  sferze  prawa  materialnego.  Nie  oznacza  ono

jednocześnie utraty z pola widzenia lokalizacji systemowej danego przepisu, która – co nie budzi

wątpliwości  –  w  istotny  sposób  determinuje  funkcje  kontrolowanej  instytucji  i  wyznacza  jej

otoczenie normatywne. Pozwala jedna nadać tej okoliczności właściwe - jak się wydaje – miejsce

w  procesie  kontroli  konstytucyjności.  Sytuuje  ją  wśród  istotnych  czynników  determinujących

521 Np. instytucja partnerstwa publiczno-prywatnego. 
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wybór adekwatnego wzorca kontroli, nie narzuca jednak w sposób automatyczny  tegoż wzorca.

4.2.1 Perspektywa zewnętrzna (systemowa) 

1 Odpowiedzialnością  karną w rozumieniu  art.  42 Konstytucji  jest  odpowiedzialność za

wykroczenie522. Trybunał uznaje ten przepis za adekwatny wzorzec kontroli przepisów tej gałęzi

prawa,  przy czym  dotyczy  to  tak  przepisów  przewidujących  typy  czynów  zabronionych  jako

wykroczenia,  zasad  odpowiedzialności,  jak  też przepisów proceduralnych523.  Powiązanie  prawa

wykroczeń  z  prawem  karnym  w  ścisłym  tego  słowa  znaczeniu  wyraża  się  po  pierwsze  w

podobieństwie zasad odpowiedzialności oraz,  po drugie,  w zbliżonym rodzajowo systemie kar i

środków karnych.  W ślad  za  poglądami  przedstawicieli  nauki Trybunał  przyjmuje,  że obecnie

obowiązująca regulacja prawa wykroczeń nadaje tej dziedzinie prawa tożsamą do prawa karnego

sensu stricto funkcję: ustalania zakazów i nakazów oraz kar grożące za ich przekroczenie.

Cech  charakterystycznych  dla  prawa  karnego   nie  odbiera  prawu  wykroczeń  znacznie

mniejsze  nasilenie  dolegliwości kar  przewidzianych za wykroczenia.  Nie  podważa ich  również

charakterystyka  przedmiotu ochrony tej regulacji,  w  tym zwłaszcza to,  że  „normy tego  prawa

często są instrumentem sankcjonującym naruszenie przepisów o charakterze administracyjnym i

porządkowym”524. 

W  argumentacji  za  podobieństwem  odpowiedzialności  za  wykroczenie  do

odpowiedzialności  za  przestępstwo,  Trybunał,  podkreślając  konieczność  prowadzenia  ustaleń

definicyjnych  dotyczących  pojęć  konstytucyjnych  w  oderwaniu  od  uregulowań  ustawowych,

wskazuje,  że podział systemu prawa karnego na zbrodnie i występki oraz wydzielenie wkroczeń

jako  osobnej  kategorii  czynów  zabronionych  jest  jednym  tylko  spośród  spotykanych  w

ustawodawstwach  metod  regulacji.  W niektórych  innych  systemach  prawnych  wykroczenia  są

elementem  trójpodziału  czynów  zabronionych  na  zbrodnie,  występki  i  wykroczenia  właśnie.

Trybunał podkreśla również także istotne formalne związki polskiego prawa karnego oraz prawa

wykroczeń wskazując na tzw. czyny przepołowione.

Wskazać  trzeba,  że  istotną  płaszczyznę  definiowania  prawa  wykroczeń  na  gruncie

522 Por. wyrok TK z dnia  8 lipca 2003 r., sygn. akt: P 10/02, op. cit.,  wyrok TK z dnia 26 listopada 2003 r., sygn. akt:
SK 22/02, OTK  ZU 9/A/2003, poz. 97, wyrok TK z dnia 28 czerwca 2005 r., sygn. akt: SK 56/04, OTK ZU
6/A/2005, poz. 67, wyrok TK z dnia 15 maja 2006 r., sygn. akt: P 32/05, OTK ZU 5/A/2006, poz 56. wyrok TK z
dnia 21 lipca 2006 r., sygn. akt: P 33/05, OTK ZU 7/A/2006, poz. 86, wyrok TK z dnia 19 lutego 2008 r., sygn. akt:
P 48/06, OTK ZU 1/A/2008, poz. 4, wyrok TK z dnia 28 lipca 2009 r., sygn. akt: P 65/07, OTK ZU 7/A/2009, poz.
114.

523 Zwłaszcza w kontekście prawa do obrony oraz domniemania niewinności –  wyrok TK z dnia 19 lutego 2008 r.,
sygn. akt:  P 48/06, op. cit.

524 Ibidem, s. 6 uzasadnienia.
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konstytucyjnym  stanowi  styk  tej  dziedziny  prawa  z  system  kar  administracyjnych.  W  tej

perspektywie spojrzenia problemem wydaje się przede wszystkim poszukiwanie uzasadnienia dla

szczególnie  wysokiego  poziomu  konstytucyjnych  wymogów  dla  prawa  wykroczeń,  przy

jednoczesnej  konstatacji,  że  przepisy  tej  gałęzi  prawa  posługują  się  sankcjami  o  znacznie

mniejszym  stopniu  dolegliwości  niż  znaczna  część  przepisów  karno-administracyjnych,

wbudowanych w system prawa administracyjnego. Zróżnicowanie standardu utrudnia rodzajowe

podobieństwo  sankcji,  którymi  posługują  się  obie  dziedziny  prawa  oraz  wspólna  historia

legislacyjna. 

Poszukując argumentów uzasadniających wspomnianą dywersyfikację Trybunał wskazuje,

że odpowiedzialność za wykroczenie jest oparta na winie, która zawiera w sobie wyraźny element

potępienia  i  zabarwionego  aksjologicznie  wartościowania  czynu  sprawcy,  podczas  gdy  reżim

odpowiedzialności administracyjnej jest od tych czynników wolny. Niezależnie od tego, czy taką

funkcję winy rzeczywiście da się w sposób uniwersalny odnieść do całego – niezwykle przecież

zróżnicowanego  -  systemu  prawa  wykroczeń,  stwierdzić  trzeba,  że  nie  jest  bezdyskusyjne

twierdzenie,  że sama tylko surowość orzekanych sankcji nie  uzasadnia  zastosowania  wyższego

standardu  ochrony  konstytucyjnej.  W  ostatnich  kilku  wypowiedziach  widoczna  jest  w

orzecznictwie Trybunału tendencja do  odczytania na  nowo poziomu konstytucyjnych wymagań

dotyczących regulacji wprawdzie sytuowanych poza systemem prawa karnego (w szerokim tego

słowa znaczeniu),  lecz posługujących się surowymi i dolegliwymi sankcjami.  Istotnym punktem

odniesienia dla rekonstrukcji owych wymagań jest konstytucyjny standard odpowiedzialności za

wykroczenie525.  Wprawdzie  wzorców  konstytucyjnych  poszukuje  się  w  innych  przepisach

Konstytucji,  to  jednak  zawartość  normatywna  art.  42  Konstytucji  w  omawianym  tu  zakresie

ukierunkowuje te poszukiwania.

 Przepis art. 42 Konstytucji RP wyznacza standard prawa wykroczeń przede wszystkim w

aspekcie  formalnych  wymogów  redakcji  przepisów  tej  gałęzi  prawa.  Szczególnego  rodzaju

wątpliwości wzbudza w orzecznictwie Trybunału  zagadnienie  konstytucyjnego standardu prawa

wykroczeń  w  zakresie  zasad  określoności  oraz  ustawowej  wyłączności.  Wypracowany  w

orzecznictwie  Trybunału  rygorystyczny  standard  w  zakresie  wymogów  określoności  oraz

ustawowej formy przepisów prawa karnego (w szerokim tego słowa znaczeniu) był konfrontowany

z charakterystyczną dla prawa wykroczeń blankietowością przepisów tej gałęzi prawa. Niezależnie

od czynionych w tym zakresie zastrzeżeń, w szczególności w kontekście potrzeby różnicowania

poziomu standardu konstytucyjnego w ramach poszczególnych odmian prawa karnego, nie ulega

obecnie  w  orzecznictwie  wątpliwości,  że  do  odpowiedzialności  za  wykroczenie  stosuje  się

525 Wyrok TK z dnia 1 lipca 2014 r., sygn.: SK 6/12, OTK ZU 7/A/2014, poz. 68.
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wynikający z art. 42 ust. 1 Konstytucji nakaz dostatecznej określoności tego rodzaju przepisów526

oraz wymóg ustawowej formy określenia podmiotu odpowiedzialności, treści zakazu oraz kary527

528. 

Choć kwestia ta nie była dotąd przedmiotem jednoznacznej wypowiedzi Trybunału, uznać

należy,  że  do  omawianego  reżimu  odpowiedzialności  stosuje  się  także  wynikająca  zasada  lex

severior retro non agit (Trybunał odwołując się do swego początkowego orzecznictwa wskazuje, że

zasada nullum crimen sine lege oraz właśnie lex retro non agit wyznaczają kanon prawa karnego w

demokratycznym państwie  prawnym,  por.  w  szczególności  SK 56/04,  s.  11,  z  powołaniem na

postanowienie z 25 września 1991 r., OTK w 1991 r., s. 294, sygn.: S 6/91).

Merytorycznej  kontroli  Trybunału  podlega  także  zgodność  konstrukcji  zasad

odpowiedzialności  za  wykroczenie  z  zawartymi  w  art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP  wymogami.

Wszystkie  bowiem  merytoryczne  zasady  odpowiedzialności  wynikające  z  wskazanego  wyżej

przepisu  Trybunał  uznaje  bowiem za  wyznaczające  konstytucyjny standard  w  obszarze całego

prawa  karnego  (odpowiedzialności  karnej)  w  szerokim znaczeniu.  W orzecznictwie  Trybunału

wprost  wyrażono  pogląd,  że  mający  swe  zakorzenienie  w  art.  42  ust.  1  wymóg  oparcia

odpowiedzialności  na  własnym  czynie  podmiotu  odpowiedzialnego  tudzież  na  zasadzie  winy

odnosi się do prawa wykroczeń529.

Przepisy prawa wykroczeń, określające typy czynów zabronionych, poddawane są kontroli

zgodności z zasadą proporcjonalności w ramach rozbudowanego modelu, charakterystycznego dla

przepisów prawa karnego w ścisłym tego słowa znaczeniu.  Ocena ta dokonywana jest  z punktu

widzenia zakresu i intensywności penalizacji w kontekście konkretnego prawa podmiotowego lecz

uwzględnia  specyficzny  dla  regulacji  prawnokarnych  wątek  subsydiarności  tego  reżimu

odpowiedzialności względem innych pozostających w dyspozycji ustawodawcy530. 

Wspomnieć jeszcze trzeba, że do odpowiedzialności za wykroczenie zastosowanie znajdują

charakterystyczne  wymogi  o  charakterze  proceduralnym  wynikające  z  art.  42  ust.  2  i  ust.  3

Konstytucji RP. 

2 „Odpowiedzialnością  karną”   w  rozumieniu  art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP jest  także

526 Por. zwłaszcza wyrok TK z dnia 28 czerwca 2005 r., sygn. akt: SK 56/04, op. cit.
527 Liczne wypowiedzi Trybunału, między innymi w sprawach: z dnia  8 lipca 2003 r., sygn. akt: P 10/02, op. cit., 21

lipca 2006 r., sygn. akt: P 33/05, op. cit., 28 lipca 2009 r., sygn. akt: P 65/07, op. cit.
528 Por. szerzej rozdział dot. określoności i ustawowej wyłączności.
529  Wyrok TK z dnia 18 lipca 2012, sygn. akt: K 14/12, OTK ZU 7/A/2012, poz. 72.
530 Wyrok TK z dnia 10 lipca 2008 r., sygn. akt: P 15/08, OTK ZU 6/A/2008, poz. 105 w kontekście art. 57 Konstytucji

RP.
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odpowiedzialność  za  przestępstwa  i  wykroczenia  skarbowe531.  Trybunał  wskazuje  i  dopuszcza

odmienność – w stosunku do przestępstw pospolitych – celów i filozofii społecznej kar i środków

karnych  orzekanych  w przypadku  przestępstw  i  wykroczeń  skarbowych  oraz  wynikającą  stąd

specyfikę poszczególnych instytucji odpowiedzialności karnoskarbowej532. Podkreśla jednocześnie,

że  podstawowe  konstytucyjne  zasady  determinujące  istotę  odpowiedzialności  karnej  znajdują

zastosowanie także do tego typu odpowiedzialności.  

3 Zakres podmiotowy gwarancji wynikających z art. 42 Konstytucji RP nie jest ograniczony

do  osób  fizycznych.  Niektóre  formuły  odpowiedzialności  osób  prawnych  i  innych  jednostek

organizacyjnych również objęte są wymogami wynikającymi z tego przepisu. Wprawdzie przepis

ten wprost odnosi się  jedynie do odpowiedzialności osób fizycznych, nie oznacza to jednak po

pierwsze  samej  możliwości  stosowania  odpowiedzialności  represyjnej  wobec  podmiotów

kolektywnych  oraz  -  po  drugie  -  dopuszczalności  objęcia  takich  reżimów  gwarancjami

konstytucyjnymi  właściwymi  dla  odpowiedzialności  osób  fizycznych.  Konstytucyjnego

uzasadnienia  takiego  stanu rzeczy poszukiwać należy w takiej koncepcji osób prawnych,  która

zakłada, że ich podmiotowość prawna jest emanacją praw i wolności przysługujących tworzącym je

osobom fizycznym533.

Oceniając przepisy ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów

zbiorowych  za  czyny  zabronione  pod  groźbą  kary534,  Trybunał  uznał,  że  konstrukcja  tej

odpowiedzialności nie może być uznana za odpowiedzialność karną sensu stricto. Przesądzał o tym

-  zdaniem Trybunału  -  fakt,  że  „jej  podstawą  materialną nie  jest  wyczerpanie  przez  podmiot

odpowiedzialności  swym  czynem  ustawowych  znamion  określonej  normy  (prawa  karnego

typizującej  przestępstwo  lub  przestępstwo  skarbowe)”535.  Niezależnie  jednak  od  tego,  że

odpowiedzialność z ustawy z dnia 28 października 2002 r. nie spełniała kryteriów pozwalających

uznać ją za odpowiedzialność karną, Trybunał za konstytucyjnie uzasadnione uznał stosowanie do

jej oceny reguł i gwarancji wynikających z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. Wśród okoliczności, które

przesądziły  o  takim  wymogu,  wskazano  „przesłanki  tej  odpowiedzialności”  oraz  jej  „cel  i

531 Por. wyrok TK z dnia 16 stycznia 2001 r., sygn.: P 5/00, Z.U. 1/2001, poz. 1, wyrok TK z dnia 20 lutego 2001 r.,
sygn.: P 2/00, Z.U. 2/2001, poz. 32, wyrok TK z dnia 9 lipca 2002 r., sygn.: P 4/01, 4/A/2002, poz. 52, wyrok TK z
dnia 29 czerwca 2005 r., sygn.: SK 34/04, OTK ZU 6/A2005, poz. 69, wyrok TK z dnia 15 kwietnia 2008 r., sygn.: P
26/06, OTK ZU3/A/2008, poz. 42, wyrok TK z dnia 8 stycznia 2008 r., sygn.: P  35/06, OTK ZU 1/A/2008, poz. 1,
wyrok TK z dnia 11 maja 2010 r., sygn.: SK 50/08, OTK ZU4/A/2010, poz. 34, wyrok TK z dnia 12 kwietnia
2011 r., sygn.: P 90/08, OTK ZU3/A/2011, poz. 21.

532 Wyrok TK z dnia 16 stycznia 2001 r., sygn.: P 5/00 , op. cit. s. 7.
533 Wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn.: K 18/03, op. cit., s. 21.
534 Dz. U. Nr 197, poz. 1661 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 889 i Nr 191, poz. 1956, wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r.,

sygn.: K 18/03, op. cit, postanowienie TK z dnia 18 listopada 2009 r., sygn.: P 97/08, OTK ZU10/A/2009, poz. 157.
535 Strona 13 uzasadnienia wyroku.
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funkcję”536. 

Istotne jest, by sformułowane w cytowanym wyżej orzeczeniu uwagi odczytywać nie przez

pryzmat konkretnego  modelu  odpowiedzialności  podmiotów  zbiorowych  przyjętego  przez

ustawodawcę w pierwotnym brzmieniu zakwestionowanej ustawy z dnia 28 października 2002 r.,

lecz w kontekście szerszym, pozwalającym na ustalenie warunków konstytucyjnej dopuszczalności

tego typu odpowiedzialności. 

Dostrzec w pierwszej kolejności trzeba, że zaproponowane przez Trybunał kryteria oceny

charakteru odpowiedzialności odwołują się  do rozwiązań ustawowych i uzależniają tym samym

kwalifikację ocenianego  reżimu  odpowiedzialności od decyzji ustawodawcy. Do takich bowiem

konsekwencji prowadzi uzależnienie zakwalifikowania odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

do kategorii „odpowiedzialności karnej” w znaczeniu konstytucyjnym od oparcia jej  na wymogu

samodzielnej,  niezależnej  od  odpowiedzialności  reprezentujących  podmiot  zbiorowy  osób,

podstawie.  Inną rzeczą jest to, że wymóg oparcia odpowiedzialności karnej na takiej podstawie

wynika z Konstytucji, inną zaś to, jakie znaczenie dla traktowania odpowiedzialności jako „karnej”

ma  wkomponowanie  takiego  wymogu  w  strukturę  danego  reżimu  odpowiedzialności  przez

ustawodawcę  zwykłego.  Uzależniając  swą  ocenę  od  podjętej  w  tym  przedmiocie  decyzji

ustawodawcy Trybunał wyzbywa się efektywnego instrumentu kontroli konstytucyjności.  Gdyby

konsekwentnie stosować przyjęte przez Trybunał rozumowanie, uniezależnienie odpowiedzialności

osoby  prawnej  od  jej  własnego  „czynu”  nie  tyle  oznaczałoby  niezgodność  z  art.  42  ust.1

Konstytucji RP, co wykluczałoby możliwość merytorycznej kontroli tych rozwiązań normatywnych

z  powołanym  przepisem  Konstytucji.  Do  podobnych  konsekwencji  prowadzi  uzależnienie

stosowania reguł z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP do oceny odpowiedzialności podmiotu zbiorowego

od  „przesłanek  odpowiedzialności”.  Wbrew  deklarowanym  przez  Trybunał  założeniom  o

niezależności  pojęć  konstytucyjnych  od  kategorii  ustawowych,  to  kryterium  stwarza  ryzyko

obejścia  wynikających z Konstytucji ograniczeń przez odpowiednie ukształtowanie ustawowych

podstaw odpowiedzialności.

4 Uznanie  przez Trybunał art.  42 ust.  1  Konstytucji  RP za adekwatny wzorzec kontroli

przepisów ustawy z  dnia  28  października  2002  r.,  pomimo  stwierdzenia,  że  ustawodawca  nie

uczynił podstawą materialną odpowiedzialności podmiotu zbiorowego „wyczerpania swym czynem

ustawowych znamion określonej  normy”  mogłoby sugerować,  że obowiązujący w tym zakresie

konstytucyjny  standard  dopuszcza  w  przypadku  odpowiedzialności  karnej  związków  osób

odstępstwo  od  zasady  nullum  crimen  sine  actione.  Taki  wniosek  nie  jest  jednak  zgodny  z

536 Ibidem.
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rozumowaniem Trybunału. W świetle zawartych w uzasadnieniu omawianego orzeczenia twierdzeń

przyjąć  trzeba,  że  zachowanie  podmiotu odpowiedzialności –  czy też  szerzej  –  jakiś  przejaw

aktywności bądź pasywności, który można poczytać za przedsiębrany przez ten właśnie podmiot -

jest  koniecznym  elementem  odpowiedzialności  podmiotu  zbiorowego.  Spośród  znanych

doktrynie537 oraz  funkcjonujących  w  systemach  prawnych  innych  państw  konstrukcji

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych konstytucyjnemu standardowi odpowiadają jedynie te,

które  przewidują  samodzielną  –  niezależną  od  odpowiedzialności  sprawcy  bezpośredniego  -

podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Precyzując wskazać trzeba, że chodzi tu o taki

element  odpowiedzialności,  który uniemożliwi automatyczne wyciągnięcie  konsekwencji wobec

podmiotu  zbiorowego,  oparte  na  samym  tylko  uprzednim  pociągnięciu  do  odpowiedzialności

karnej osoby fizycznej tak czy inaczej powiązanej ze strukturą organizacji538. Rysującą się na tle

wcześniejszych  uwag  Trybunału  niejasność  usuwa  ten  fragment  rozważań,  który  dotyczy

obowiązku uzależnienia odpowiedzialności podmiotu zbiorowego od przesłanki,  określanej jako

„zarzucalność”. Podkreślenia wymaga, że w orzecznictwie Trybunału przesłanka winy rozumiana

jest  niezwykle  szeroko.  Charakterystyczne  dla  tego  ujęcia  jest  wywiedzenie  tegoż  warunku

konstrukcyjnego odpowiedzialności karnej z pojęcia „czynu”, którym posłużył się ustrojodawca w

art. 42 ust. 1 Konstytucji. Pewne elementy obu tych podstaw odpowiedzialności (a więc „czynu” i

„winy”) rozumiane w naukach karnistycznych odrębnie, są w orzecznictwie Trybunału rozważane

łącznie539.  W  tym  właśnie  kontekście  zwrócić  należy  uwagę,  że  Trybunał  zakwestionował

konstytucyjność uzależnienia odpowiedzialności podmiotu zbiorowego od działań osób w żaden

sposób z nim niepowiązanych (art.  3  pkt  4  ustawy dla  określenia  tej kategorii używał jedynie

537 B.  Namysłowska-Gabrysiak,  Odpowiedzialność  karna  osób  prawnych, Warszawa  2003,   B.  Nita,  Model
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, „Państwo i Prawo”, z. 6/2003, s.
18, B. Nita, Glosa do postanowienia SN z dnia 5 maja 2009 r. , sygn.: IV KK 427/08, PS 2010, Nr 11- 12, s. 184.

538 Por. również w tym zakresie stanowisko SN w odniesieniu do wykładni obecnie obowiązującego brzmienia art. 5 w
zw. z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 października 2002 (Dz. U. 2005 r. Nr 180 poz. 1492, z późn. zm.), postanowienie
SN z dnia 5 maja 2009 r. , sygn.: IV KK 427/08, LexPolonica nr 2051902. Stanowisko to – pomimo krytycznej
oceny zaprezentowanej w doktrynie (por. B. Nita, Glosa do postanowienia SN z dnia 5 maja 2009 r. , sygn.: IV KK
427/08,  op. cit.), por.: wyrok SN z dnia 11 października 2011 r., sygn.: IV KK 276/11, LexPolonica nr 4135378,
wyrok SN z dnia 18 października 2011 r., sygn.: IV KK 286/11, Lexpolonica nr 4135377, wyrok SN z dnia 16
listopada 2011 r., sygn.: IIIKK 298/11, LexPolonica nr 4140335, wyrok SN z dnia 8 maja 2013 r., sygn.: V KK
75/13, LexPolonica nr 5841469. Zwrócić trzeba uwagę, że ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks
karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronionego  pod  groźbą  kary  (DzU.  Z  2011  r.,  Nr  191,  poz.  1135)  dokonano  zmiany  art.  5  w  sposób
umożliwiający  pociągnięcie  podmiotu  zbiorowych  do  odpowiedzialności  również  w związku  z  czynami  osób
wskazanych  w  art.  3  pkt  1  ustawy.  Przesłanką  odpowiedzialności  podmiotu  za  czyny  takich  osób  ma  być
okoliczność,  iż  „do  popełnienia  czynu  zabronionego  doszło  w  następstwie  organizacji  działalności  podmiotu
zbiorowego, która nie zapewniała uniknięcia popełnienia czynu zabronionego przez (taką) osobę (...), podczas gdy
mogło  je  zapewnić  zachowanie  należytej  staranności,  wymaganej  w  danych okolicznościach,  przez  organ  lub
przedstawiciela podmiotu zbiorowego”. Nowelizacja ta miała na celu usunięcie – sygnalizowanych zwłaszcza w
cytowanych  wyżej  orzeczeniach  SN  -  wątpliwości  w  zakresie  podstaw do  pociągania  do  odpowiedzialności
członków organów osób prawnych.

539 Por. szerzej rozdział dot. zasady winy oraz zasady nullum crimen sine actione.
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określenia „osoby fizycznej,  będącej  przedsiębiorcą”.  Odpowiedzialność represyjna  nie powinna

być bowiem - zgodnie z obowiązującym na gruncie art. 42 Konstytucji standardem „nakładana na

podmioty, które nie mogły uniknąć popełnienia, ani też zapobiec popełnieniu czynu zabronionego.

Innymi  słowy,  niedopuszczalne  jest  stosowanie środków o  charakterze  represyjnym (penalnym)

wobec podmiotu,  któremu nie można zarzucić naruszenia prawa, choćby w postaci zaniechania

obowiązkowych  działań,  które  mogły  zapobiec  popełnieniu  czynu  zabronionego”540.  Trybunał

rozumie winę (zarzucalność) jako  możliwość podjęcia w danych warunkach zgodnego z prawem

zachowania541.  Skoro  zaś  konstytucyjnym  warunkiem  odpowiedzialności  o  charakterze

represyjnym  jest  możliwość  podjęcia  zachowania  zgodnego  z  prawem  i  uniknięcia  sankcji  o

charakterze  represyjnym,  podstawą  odpowiedzialności  jest  przeciwieństwo  tegoż,  a  więc  (co

najmniej)  zaniechanie podjęcia takiego zachowania. Oparcie odpowiedzialności na samym tylko

fakcie  odniesienia  korzyści  majątkowej  podmiotu  zbiorowego  wynikłej  z  działania  innego

podmiotu, bez stworzenia możliwości wykazania, że działanie tej osoby pozostawało poza kontrolą

podmiotu odpowiedzialności narusza standard konstytucyjny. Każda zaś formuła opisująca relację

zależności  pomiędzy  sprawcą  bezpośrednim  a  podmiotem  zbiorowym  i  zawężająca  zakres

odpowiedzialności do jakiejś  postaci „dopuszczenia” przez podmiot  kolektywny do popełnienia

przez tegoż sprawcę czynu zabronionego na korzyść podmiotu będzie już „czynem” w rozumieniu

konstytucyjnym. Przy dalszym jeszcze założeniu, że konkretne rozwiązanie normatywne umożliwi

prowadzenie dowodu na okoliczność braku możliwości podjęcia przez podmiot zbiorowy zgodnego

z prawem zachowania, które zapobiegłoby popełnieniu  czynu zabronionego i odniesieniu korzyści

oraz  w  konsekwencji  umożliwi  uwolnienie  od  odpowiedzialności  w  przypadku  pomyślnego

wykazania  tej  okoliczności,  konstytucyjny  standard  odpowiedzialności  osoby  prawnej  będzie

dochowany.

5 Wyżej wspominano  już  o wahaniach  poglądów Trybunału  w zakresie  charakterystyki

reżimu  odpowiedzialności  dyscyplinarnej  z  perspektywy konstytucyjnej.   Stwierdzić  trzeba,  że

pomimo  przyjmowanego  w  orzecznictwie  poglądu  o  „odpowiednim”  jedynie  zastosowaniu

wymogów z  art.  42 do tego  typu  odpowiedzialności,  przepis  ten jest  uznawany za  adekwatny

wzorzec kontroli również w odniesieniu do regulacji statuujących odpowiedzialność dyscyplinarną.

W orzecznictwie Trybunału wskazuje się bowiem, że odpowiedzialność ta jest odpowiedzialnością

represyjną w rozumieniu Konstytucji i znajdują do niej odpowiednie zastosowanie reguły i zasady

wyrażone w jej rozdziale II  542. Odpowiednie stosowanie wymogów z art. 42 ust. 1 Konstytucji
540 Strona 21 uzasadnienia.
541 Strona 19 uzasadnienia.
542 Wyrok TK z dnia 8 grudnia 1998 r., sygn. K 41/97, op. cit. z dnia 27 lutego 2001 r., sygn. K 22/00, op. cit., z dnia
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dotyczy w szczególności zasady określoności deliktów dyscyplinarnych. W pełni konsekwentnie

Trybunał  podkreśla  bowiem,  że  cechą  charakterystyczną  odpowiedzialności  tego  typu  jest

niemożność  stworzenia  zamkniętego  katalogu  czynów  zabronionych.  Odmienności  dotyczą

również wymogów instytucjonalnych  oraz proceduralnych. W orzecznictwie Trybunału przyjmuje

się bowiem, że orzekanie w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej nie stanowi „wymiaru

sprawiedliwości” w rozumieniu art. 177 Konstytucji RP. Orzekanie w tych sprawach nie musi być

również powierzone od początku organom o statusie sądu, wystarczające jest – choć jednocześnie

wymagane – zapewnienie sądowej kontroli podejmowanych w tym zakresie rozstrzygnięć.

6 Orzecznictwo Trybunału wydawało się prezentować jednolite i ustabilizowane stanowisko

w  przedmiocie  kwalifikacji  odpowiedzialności  administracyjnej  (karno-administracyjnej)  w

kontekście  art.  42  Konstytucji.  Liczne  są  bowiem  wypowiedzi  odmawiające  temu  reżimowi

odpowiedzialności statusu odpowiedzialności karnej w rozumieniu ustępu pierwszego powołanego

wyżej przepisu.  Zaznacza się jednak ostatnio wyraźnie niejasność w tym zakresie,  którą wyraża

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2013 r.,  sygn.: P 26/11543, w którym

uznano,  że  art.  42 (ust.  2  i  ust.  3)  jest  adekwatnym wzorcem kontroli  przepisów statuujących

sankcje administracyjne wymierzane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Wypowiedź  ta  winna  być  rozpatrywana  w  szerszym  kontekście  prezentowanych  poglądów

Trybunału,  zmierzających  do   korekty  niegdysiejszego  stanowiska  w  przedmiocie  czysto

obiektywnego charakteru odpowiedzialności administracyjnej544.  Ta właśnie szersza perspektywa

nie  pozwala  traktować  cytowanego  wyżej  poglądu  wyrażonego  w  sprawie  P  26/11  jako

odosobnionego.

W orzecznictwie  widoczna jest  jednocześnie  inna  jeszcze tendencja  w  zakresie  sposobu

oceny norm prawa administracyjnego w kontekście art. 42 Konstytucji.  Odnotować trzeba bowiem

te wypowiedzi  Trybunału,  w  których  zarzut  naruszenia  przez  regulację  wkomponowaną  przez

ustawodawcę  w  reżim  odpowiedzialności  administracyjnej  nie  jest  w  ogóle  poddawany

merytorycznej  kontroli.  W taki  sposób  potraktowano  sformułowany  w  skardze  konstytucyjnej

11 września 2001 r., sygn. SK 17/00, OTK ZU nr 6/2001, poz. 165; z dnia 10 maja 2004 r., sygn. SK 39/03, OTK
ZU nr 5/A/2004, poz. 40, z dnia 4 marca 2008 r., sygn. SK 3/07, OTK ZU nr 2/A/2008, poz. 25, z dnia 17 listopada
2009 r., sygn. SK 64/08, OTK ZU nr 10/A/2009, poz. 148, z dnia 8 października 2002 r., sygn. K 36/00, OTK ZU nr
5/A/2002, poz. 63, z dnia 2 września 2008 r., sygn. K 35/06, OTK ZU nr 7/A/2008, poz. 120 z dnia 16 marca
1999 r., sygn. SK 19/98 z dnia 16 listopada 1999 r., sygn. SK 11/99, OTK ZU nr 7/1999, poz. 158 z dnia 29 czerwca
2010 r., sygn. P 28/09, OTK ZU nr 5/A/2010, poz. 52.

543 Wyrok TK z dnia 15 października 2013, sygn.: P 26/11,  op. cit.  porównaj np. z wyrokiem TK z dnia  31 marca
2008 r., sygn.: SK 75/06,  op. cit., w którym uznano, że  art. 42 ust. 1 nie jest adekwatnym wzorcem kontroli dla
przepisu ustawy o transporcie drogowym zawierającym sankcję administracyjną. Por. również powołane w tym
ostatnim orzeczeniu wcześniejszym orzecznictwie Trybunału w omawianym tu względzie.

544 Por. cytowany już wyżej wyrok z dnia 1 lipca 2014 r., w sprawie SK 6/12.
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osoby prawnej zarzut naruszenia przez art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo energetyczne art. 42 ust

2 oraz 3 Konstytucji RP. Trybunał umorzył postępowanie w tej sprawie, wskazując, że: „Czyniąc

przedmiotem zaskarżenia art. 56 ust. 1 pkt 12 prawa energetycznego, a więc przepis ustanawiający

pieniężną karę administracyjną jako sankcję za brak przestrzegania obowiązków koncesjonariusza,

skarżąca  nie  wykazała,  że  naruszenie  powołanych  przez nią  konstytucyjnych  wolności  i  praw

wynika z brzmienia kwestionowanego przepisu (…) Zakres normowania wynikający z powołanych

wzorców kontroli nie odnosi się do przepisu określonego jako przedmiot badanej skargi (...)545.  W

uzasadnieniu odwołano się  zatem do przesłanek formalnych skargi konstytucyjnej, jednak zawarto

w  nich  merytoryczną  ocenę  kwestionowanej  regulacji.  Ocena  ta  ma  przy  tym  charakter

prowizoryczny i sprowadza się do apriorycznego wykluczenia stosowania jakichkolwiek gwarancji

z art. 42 ust. 1 do kwestionowanej regulacji.

 

 4.2.2 Perspektywa wewnętrzna 

 7 Trybunał  Konstytucyjny  przyjmuje,  że  art.  42  ust.  1  daje  podstawę  do  rekonstrukcji

pewnych elementów konstrukcyjnych odpowiedzialności karnej546. Oznacza to, że zawarta w tym

przepisie norma zobowiązuje ustawodawcę do zgodnego z jej dyspozycją ukształtowania jednego z

reżimów  odpowiedzialności.  Omawiana  regulacja  konstytucyjna  pozwala  zatem  oddzielić  te

elementy  konstrukcji  odpowiedzialności  karnej,  które  są  nieodłączną  częścią  zgodnego  z

Konstytucją modelu tej odpowiedzialności oraz te, które ze statusu takiego nie korzystają. Zastrzec

trzeba,  że  kształtując  te  ostatnie,  ustawodawca  również  poddany  jest  ograniczeniom,  tyle  że

wynikają one z tych norm i zasad konstytucyjnych, które mają znaczenie ogólnosystemowe.

8 Przepis art. 42 ust. 1 Konstytucji „odnosi się do orzekania w przedmiocie winy i kary”547.

Oceniając  tę  wypowiedź  w  kontekście  poglądów  Trybunału  wyrażonych  w  innych  sprawach

przyjąć  trzeba,  że  przepis  ten  stanowi adekwatny  wzorzec  kontroli  dla  wszystkich  przepisów

określających  przesłanki  odpowiedzialności  karnej  oraz  przesłanki  wymierzenia  kary.  Zarówno

jednak  pojęcie  „przepisów  określających  pociąganie  do  odpowiedzialności  karnej”,  jak  i

„przepisów  określających  przesłanki  wymierzenia  kary”,  rozumieć  należy  szeroko.  Trybunał

przyjmuje  bowiem,  że  pojęcie  „odpowiedzialności  karnej”  może  obejmować  różne  formy

odpowiedzialności prawnej związanej nie tylko z wymierzaniem kar w formalnym znaczeniu, ale

545 Postanowienie TK z dnia 5 listopada 2013 r., sygn.: SK 15/12, OTK ZU 8/A/2013, poz. 127, s. 8.
546 SK 44/03.
547 Wyrok TK z dnia 10 lipca 2000, sygn.: SK 21/99, op. cit.
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także środków o charakterze represyjnym548. Warunkiem uznania takich innych norm czy instytucji

za element „odpowiedzialności karnej” jest stwierdzenie, że wiążą się one z „orzeczeniem środka

represyjnego na podstawie ustalonego faktu sprawstwa i zindywidualizowanej winy sprawcy”549. 

Z  powołaniem na tego rodzaju argumentację Trybunał dopuścił  merytoryczną kontrolę

zgodności  z  art.  42  ust.1  Konstytucji  środka  karnego  w  postaci  dobrowolnego  poddania  się

odpowiedzialności550. O uznaniu tej instytucji za element „odpowiedzialności karnej” w rozumieniu

konstytucyjnym zdecydowały dwa czynniki. Po pierwsze istotne było to, że – niezależnie od innych

swoich funkcji, w tym zwłaszcza kompensacyjnych – wiązała się z aplikacją środka o charakterze

represyjnym.  Drugim,  niezależnym kryterium był  fakt,  że  instytucja  ta  stanowiła  „reakcję  na

zawinione zachowanie sprawcy”.

Posługując się analogiczną co do swej istoty argumentacją Trybunał uznał, że przepis art. 42

ust.  1  Konstytucji  RP nie  jest  właściwym  wzorcem kontroli  do  instytucji  cywilnoprawnych,

służących  realizacji  ochrony  praw  majątkowych,  choćby  nawet  mocą  decyzji  ustawodawcy

przepisy  zawierające  takie  normy  zostały  wkomponowane  w  systematykę  ustawy  regulującej

odpowiedzialność karną.  Tego rodzaju racjonalizacja przesądziła o pozostawieniu poza zakresem

art. 42 ust. 1 Konstytucji ograniczenia terminu do wniesienia przez interwenienta powództwa z

tytułu  bezpodstawnego  wzbogacenia  celem odzyskania  przedmiotów,  co  do  których orzeczono

przepadek551. Odwołując się do poglądu, zgodnie z którym art. 42 obejmuje gwarancje stosowania

środków o charakterze represyjnym, zaś regulacja z art. 119 k.k.s. takiego charakteru nie miała,

uznano, że zakwestionowany przepis „nie jest niezgodny” z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP.

9 Przytoczony wyżej pogląd, zgodnie z którym art. 42 ust. 1 Konstytucji RP „odnosi się do

orzekania w przedmiocie winy i kary” został sformułowany na na kanwie kontroli konstytucyjności

przepisu  art.  14  pkt  4  przepisów  wprowadzających  kodeks  karny,  zawierającego  normę

intertemporalną  dotyczącą  stosowania  warunkowego  przedterminowego  zwolnienia.  Stając  na

stanowisku,  zgodnie  z  którym art.  42  ust.  1  nie  ma  zastosowania  do  instytucji  warunkowego

zwolnienia Trybunał wskazał, że: „ (…) przepis ten odnoszący się do orzekania w przedmiocie winy

i kary nie może być podstawą kontroli normy, która dotyczy instytucji związanej z wykonywaniem

już orzeczonej kary pozbawienia wolności”552.

10 Elementem  konstrukcyjnym  odpowiedzialności  karnej  w  rozumieniu  art.  42  ust.  1
548 Wyrok TK z dnia 8 stycznia 2008 r., sygn. P 35/06, op. cit.
549 Ibidem.
550 Wyrok TK z dnia 8 stycznia 2008 r., sygn.: P  35/06, op. cit..
551 Art. 119 §3 k.k.s, wyrok TK z dnia 11 maja 2010, sygn. SK 50/08, op. cit.
552 Wyrok TK w sprawie SK 21/99, op. cit., s. 13.
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Konstytucji nie jest instytucja przedawnienia karalności. W ocenie Trybunału treść  wspomnianego

przepisu odczytana przez pryzmat art. 2 i art. 7 Konstytucji RP wskazuje, że każdy, kto dopuścił się

czynu  zabronionego  pod  groźbą  kary  przez  ustawę  obowiązującą  w  czasie  jego  popełnienia,

podlega  odpowiedzialności  karnej.  Zatem  pociągnięcie  do  odpowiedzialności  karnej  każdego

sprawcy  czynu  zabronionego  jest  zasadą.  W tej  perspektywie  przedawnienie  jako  temporalne

ograniczenie  obowiązku  egzekwowania  odpowiedzialności  karnej  jest  przejawem  odmiennej

aksjologii.  Regulacja dotycząca przedawnienia ma znaczenie nie dla oceny czynu podlegającego

karze (odpowiedzialności karnej), ale dla oceny tych aspektów norm prawa karnego, które dotyczą

elementów odpowiedzialności karnej nie związanej z prawnomaterialną oceną czynu zabronionego

pod  groźba  kary  przez  ustawy  obowiązujące  w  czasie  jego  popełnienia,  a  są  wyłącznie

konsekwencją  politologicznych,  socjologicznych lub prakseologicznych preferencji  wnoszonych

przez ustawodawcę do porządku prawnego. Pogląd ten został podtrzymany w wyroku w sprawie

SK 44/04 oraz w sprawie P 32/06.

11 Przepadek,  tak  jak  każdy  inny  środek  karny,  może  być  uznany  za  element

odpowiedzialności karnej w rozumieniu art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, choć taka jego kwalifikacja

musi  być  poprzedzona  analizą  konkretnej  regulacji,  w  której  osadzona  jest  ta  instytucja.  O

adekwatności art. 42 ust. 1 Konstytucji RP przesądzać będzie uczynienie z niego środka reakcji  -

sankcji za bezprawne i zawinione działanie albo zaniechanie553 .

12 Nie ma podstaw do wypowiedzenia jednolitego i kategorycznego poglądu co do objęcia

zakresem gwarancji wynikających z art.  42 ust.  1  Konstytucji RP tej dziedziny prawa karnego

materialnego,  którą  określa  się  prawem  karnym  wykonawczym554.  Adekwatność  treści

normatywnej wynikającej z tego przepisu Konstytucji do kontroli zgodności z nią przepisu prawa

karnego wykonawczego winna być każdorazowo prowadzona z uwzględnieniem charakterystyki

określonej instytucji. 

 Mieć trzeba na uwadze, że Trybunał dopuszcza merytoryczną kontrolę przepisów k.k.w.  z

przepisem art. 42 ust. 2, gwarantującym prawo do obrony555.  

Zarządzenie  wykonania  warunkowo  zawieszonej  kary  pozbawienia  wolności  –  a  więc

instytucję prawa karnego wykonawczego, której systemowa lokalizacja wskazuje zarówno na karno

553 Wyrok TK z dnia 29 czerwca 2005 r., sygn.: SK 34/04, op. cit., ,  wyrok TK z dnia 15 maja 2006 r., sygn. akt: P
32/05, op. cit.

554 Podział ten ma swoje systemowe uzasadnienie wobec odrębnej kodyfikacji tej dziedziny prawa – por. ustawa z dnia 
6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Z 1997, nr 90, poz. 557) oraz poprzedzająca ją ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. - 
Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997, nr 13, poz. 98).

555 Wyrok TK z dnia 25 listopada 2014, sygn. K54/13, OTK ZU 10/A/2014, poz. 114.
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materialną, jak i wykonawczą charakterystykę - Trybunał uznaje za element sądowego wymiaru

sprawiedliwości w sprawach karnych556.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie  jest  – zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem

Trybunału - instytucją prawa penitencjarnego i środkiem polityki kryminalnej. Nie jest natomiast

właściwe traktowanie tej instytucji jako konstytucyjnego prawa podmiotowego osób skazanych557.

Biorąc jednak pod uwagę prezentowane w ostatnim orzecznictwie Trybunału stanowisko co do

statusu konstytucyjnego podejmowanej przez sąd na etapie postępowania wykonawczego decyzji w

przedmiocie  pozbawienia  człowieka  wolności,  spodziewać  się  należy  modyfikacji  standardu

konstytucyjnego w omawianym tu zakresie.  Zmiany takiej należy w szczególności oczekiwać w

odniesieniu  do przepisów regulujących odwołanie  warunkowego przedterminowego  zwolnienia,

jako że różnice pomiędzy tą instytucją a zarządzeniem warunkowo zawieszonej kary pozbawienia

wolności nie mają charakteru merytorycznego558.

13 Przepis art. 42 ust. 1 Konstytucji RP zawiera wzorce kontroli konstytucyjności przepisów

prawa materialnego. Nie inkorporuje treści o charakterze proceduralno-ustrojowym i nie stanowi

tym  samym  punktu  odniesienia  dla  oceny  przepisów  niższej  rangi  o  takiej  właśnie

charakterystyce559.  Dla  zakwalifikowania  danego  przepisu  jako  materialno  prawnego  bądź

procesowego nie jet rzecz jasna decydująca decyzja ustawodawcy, lecz merytoryczna ocena danej

instytucji560.

4.3 Problem jednolitości standardu konstytucyjnego w ramach „odpowiedzialności

karnej” w   rozumieniu art. 42 Konstytucji.

1 W orzecznictwie Trybunału wyraźnie w kontekście zakresu zastosowania art. 42 ust. 1

Konstytucji RP wskazuje się, że nie wszystkie dekodowane z tego przepisu dyrektywy szczegółowe

znajdują takie samo zastosowanie do wszystkich kategorii odpowiedzialności traktowanych jako

„odpowiedzialność karna” w rozumieniu Konstytucji. Taki sposób wyznaczania zasięgu gwarancji

wynikających z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP zasadnym czyni postawienie pytania o jednolitość

556 Wyrok TK z dnia 17 lipca 2013 r.,  sygn. akt; SK 9/10, OTK ZU 6/A/2013, poz. 79,  z pewnych wahaniem we
wcześniejszym wyroku TK z dnia 5 kwietnia 2011 r., sygn.: P 6/10, op. cit.,

557 Wyrok TK z dnia 10 lipca 2000 r., sygn. SK 21/99, op. cit., por. jednak zdanie odrębne do tego orzeczenia Sędziego 
TK L. Garlickiego.

558 Zwłaszcza na gruncie przesłanki obligatoryjnego odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia (art. 160
§ 1 pkt 1 k.k.w.) aktualne są te same wątpliwości, które rozstrzygnięto w sprawie SK 9/10.

559 Wyrok TK z dnia 2 września 2008 r., sygn.: K 35/06, op. cit.
560 Por. wyrok TK z dnia 11 maja 2010 r., sygn. akt: SK 50/08,  op. cit. , w którym uznano art. 42 za nieadekwatny

wzorzec kontroli przepisu art. 119 k.k.s., który określał termin prekluzyjny do wytoczenia powództwa o roszczenie
przewidziane w art. 119 § 2 k.k.s.
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standardu konstytucyjnego w ramach konstytucyjnej kategorii odpowiedzialności karnej.

2 Możliwe jest wyodrębnienie z art. 42 ust. 1 Konstytucji treści o charakterze niezmiennym

i  uniwersalnym  w  obszarze  całej   „odpowiedzialności  karnej”  w  znaczeniu  konstytucyjnym.

Przepis  ten  formułuje  zatem  minimalny  standard  warunków,  którym  powinna  odpowiadać

konstrukcja  odpowiedzialności561.  Katalog  tych  warunków  analizowany  od  strony  pozytywnej

będzie przedmiotem dalszych rozważań,  w tym miejscu natomiast  należy stwierdzić,  że równie

wyraźnie  co  przekonanie  o  pewnym  wspólnym  rdzeniu  cech  reżimów  odpowiedzialności

pozostających  w  zakresie  zastosowania  art.  42  ust.  1  Konstytucji  rysuje  się  w  orzecznictwie

Trybunału  pogląd,  zgodnie  z  którym  brak  jest  istotnych  konstytucyjnych  powodów  dla

wywiedzenia z tego przepisu warunku pełnej i bezwarunkowej jednolitości wszystkich zawartych

w nim wymogów. W wyroku w sprawie P 5/00 Trybunał przyjął, że: „(...)  brak jest podstaw do

formułowania adresowanego do ustawodawcy zakazu osobnego, a częściowo i odrębnego wobec

regulacji  kodeksu  karnego,  normowania  problematyki  szeroko  rozumianej  odpowiedzialności

karnej.  (…).  W  sytuacji  (więc),  gdy  regulacja  problemu  odpowiedzialności  karnej  w  danej

dziedzinie  stosunków społecznych  winna  opierać  się  na  założeniach  odmiennych  wobec  tych,

wynikających z przepisów części ogólnej kodeksu karnego, ustawodawca jest w pełni uprawniony

dokonać tego rodzaju odejścia od modelu wyznaczonego przepisami kodeksu karnego i ma prawo

zaakcentować  swoistą  autonomię  prawa  karnego  skarbowego”562.  Formułując  te  zapatrywania

Trybunał  wyraźnie  jednocześnie  podkreślał,  że  w  pewnym  zakresie  regulacja  konstytucyjna

determinuje sferę odpowiedzialności karnej563.

 3 Trybunał akceptuje zatem dopuszczalność odmiennego ukształtowania  celów i filozofii

społecznej  kar  i  środków  karnych  orzekanych  w  ramach  poszczególnych  odmian

odpowiedzialności  karnej.  Pogląd  ten  został  sformułowany  na  kanwie  oceny  konstytucyjności

przepisów określających przesłanki wymiaru kary  za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Jego

znaczenie należy jednak odczytywać znacznie szerzej.  Trybunał dopuszcza bowiem odmienność

założeń,  racjonalizacji  oraz  hierarchizacji  celów  kar  i  środków  karnych  wszędzie  tam,  gdzie

„regulacja problemu odpowiedzialności karnej w danej dziedzinie stosunków społecznych winna

opierać  się  na  założeniach  odmiennych  wobec  tych,  wynikających  z  przepisów części  ogólnej

kodeksu karnego”564. Daje to podstawę do poszukiwania uzasadnienia dla takich odmienności na
561 Co do dyrektywalnego znaczenia  art.  42  ust.  1 Konstytucji  RP oraz  co do katalogu dyrektyw szczegółowych

składających się na wspomniany rdzeń znaczenia normatywnego tego przepisu, por. kolejny podrozdział.
562 Wyrok TK z dnia 16 stycznia 2001 r., sygn.: P 5/00, op. cit., s. 6-7.
563 Por. dalej na tej samej stronie uzasadnienia wyroku w sprawie P 5/00, op. cit.
564 Ibidem.
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gruncie  prawa  wykroczeń  bądź  w  obrębie  samego  prawa  karnego  w  znaczeniu  ścisłym,  w

zależności  od  charakterystyki  przedmiotu  ochrony  poszczególnych  grup  typów  czynów

zabronionych.  Wprawdzie  w  przywoływanej  w  cytowanym  wyżej  orzeczeniu  argumentacji

Trybunał nietrafnie – bo z pominięciem zakazu wykładni Konstytucji przez pryzmat uregulowań

ustawowych - odwołał się  do art.  116 k.k.  jako  potwierdzającego  słuszność tej tezy,  należy ją

jednak  zaakceptować.  Postulat  zrównania  poziomu  wymagań  konstytucyjnych  w  obrębie

odpowiedzialności represyjnej w odniesieniu do elementów innych niż wskazane w art. 42 ust. 1

Konstytucji  nie  tylko  nie  znajduje  należytej  podstawy,  lecz  nie  uwzględnia  zróżnicowania

poszczególnych odmian odpowiedzialności represyjnej.

 4 Mniej  już  jednoznacznie  jawi  się  zagadnienie  uzasadnienia  zróżnicowania  standardu

konstytucyjnego  w  obrębie  odpowiedzialności  karnych  w  sferze  tych  zasad  i  dyrektyw

szczegółowych,  które  są  wywodzone  wprost  z  art.  42  ust.  1  Konstytucji.  Ciężar  argumentacji

rozkłada się tu w sposób odwrotny niż poprzednio. Niezbędne jest bowiem uzasadnienie, dlaczego

zakres gwarancji przewidzianych przez Konstytucję dla jednej kategorii rozwiązań normatywnych

miałby kształtować się odmiennie i być uzależniony od dalszych jeszcze, niewysłowionych w art.

42  ust.  1  Konstytucji  czynników.  Na  dalszym  planie  rysuje  się  rzecz  jasna  pytanie  o

charakterystykę przyjmowanych kryteriów tego zróżnicowania oraz o jakość i operatywność tych

kryteriów.

Niezależnie  od  sygnalizowanych  wyżej  wątpliwości,  dywersyfikacja  poziomu

konstytucyjnych  wymagań  wynikających  z  art.  42  ust.  1  jest  (obecnie)  akceptowana  w

orzecznictwie konstytucyjnym. Wyżej już wskazano rozwój poglądów Trybunału w omawianej tu

kwestii.  W  tym  miejscu  zwrócić  jedynie  należy  uwagę  na  prawidłowość,  zgodnie  z  którą

głębokość zróżnicowania  jest wprost proporcjonalna do szerokości przyjmowanej na gruncie art.

42 definicji pojęcia „odpowiedzialność karna”.  Jedynie w początkowym okresie formowania się

stanowiska  Trybunału  przyjmowano  jednocześnie  ekstensywną  definicję  tej  kategorii  oraz

uniwersalistyczne  podejście  do  poziomu  konstytucyjnego  standardu  w  obszarze  tak  szeroko

definiowanej dziedziny.     

5 Dokonując  oceny  wymogów  stawianych  przepisom prawa  wykroczeń  w  kontekście

konstytucyjnej  zasady określoności oraz ustawowej wyłączności w zakresie  typizacji,  Trybunał

wskazał, że poziom konstytucyjnych wymogów w tym zakresie zależy od surowości dolegliwości,

przewidzianej  kwestionowanym  przepisem565.  Odpowiedzialność  karna  w  rozumieniu

565 Wyrok TK z dnia 8 lipca 2003 r., sygn.: P 10/02, op. cit., s. 11.
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konstytucyjnym obejmuje  –  zgodnie  ze  stanowiskiem Trybunału  -  czyny  o  różnym „ciężarze

gatunkowym” i ładunku społecznej szkodliwości, a w konsekwencji o różnej kwalifikacji prawnej.

Następująca  na  poziomie  gałęziowym  kwalifikacja  określonego  czynu  zabronionego  jako

przestępstwa  albo  wykroczenia  nie  ma  więc  przesądzającego  znaczenia  dla  objęcia  osoby

podejrzanej  o  jego  popełnienie  gwarancjami wynikającymi  z  art.  42 Konstytucji.  Czynnik  ten

winien  być  jednak  uwzględniany  w  procesie  konfrontacji  przepisu  penalizującego  określone

zachowanie  (i  jednocześnie  kwalifikującego  je  jako  przestępstwo  albo  wykroczenie)  z

wynikającymi stąd standardami. Chociaż art. 42 Konstytucji dotyczy odpowiedzialności karnej w

przyjętym wyżej,  szerokim rozumieniu,  to szczególną uwagę przywiązuje do odpowiedzialności

„za  popełnienie  przestępstwa”.  O  ile  więc  do  odpowiedzialności  karnej  za  przestępstwa  pełne

zastosowanie mają wszystkie zasady w nim ustalone, o tyle w przypadku odpowiedzialności karnej

za inne czyny (np. wykroczenia) dopuszczalne są od tych zasad pewne wyjątki”566.

6 Nie tylko jednak surowość czy dolegliwość danej odmiany odpowiedzialności represyjnej

przesądzić może o zasadności modyfikacji poziomu standardu konstytucyjnego. Inną przyczyną

dopuszczalności obniżenia progu konstytucyjnych wymagań czy ich zmiany może być wzgląd na

odmienne  funkcje  i  cele danego  podtypu  odpowiedzialności  represyjnej.  Te  właśnie  czynniki

Trybunał uznał za współdecydujące o dopuszczalności rozluźnienia wymagań, jakie wynikałyby z

rygorystycznego  odczytania  zawartej  w  art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP  zasady  ustawowej

wyłączności  w  obrębie  przepisów  prawa  karnego  skarbowego.  W sprawie  P 2/00567 Trybunał

wskazał, że w tej dziedzinie prawa, z uwagi na zasadniczy przedmiot ochrony, niezbędne jest częste

posługiwanie się miernikami ekonomicznymi. Z podstawowego celu tej odmiany prawa karnego,

jakim jest zabezpieczenie źródeł dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego

niezbędne jest  powiązanie opisów typów czynów zabronionych z właściwymi przepisami ustaw

podatkowych.  Nadto fakt, że wszystkie przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe są skierowane

przeciwko  finansom  publicznym  sprawia,  że  niezbędna  jest  zależność  pomiędzy  wartością

uszczuplenia  a  wysokością  kary.  W  tej  sytuacji  posłużenie  się  elastycznym  odwołaniem  do

wskaźnika najniższego  wynagrodzenia  za  pracę  jest  uzasadnione   i  należycie  realizuje  funkcje

odpowiedzialności568. 

7 Nie  budzi  wątpliwości  konstytucyjnych  zróżnicowanie  standardu  konstytucyjnego  w

zakresie  wynikającej  z  art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP  zasady  ustawowej  wyłączności  oraz
566 Wyrok TK z dnia 28 czerwca 2005 r., sygn. SK 56/04, op. cit., s. 11, s. 13-14.
567 Wyrok TK z dnia 20 lutego 2001 r., sygn.: P 2/00, op. cit.
568 Ibidem, s. 9.
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dostatecznej określoności. Dywersyfikacja konstytucyjnego standardu dotyczy przy tym nie tylko

tych odmian odpowiedzialności represyjnej, które Trybunał z pewnym wahaniem zalicza w poczet

odpowiedzialności karnej w rozumieniu konstytucyjnym569, lecz również tych reżimów, które bez

wątpienia uznawane są za „karne” w rozumieniu art. 42 ust. 1 Konstytucji RP (a więc wykroczeń

oraz prawa karnego skarbowego). 

Uzasadnienia  dla  zróżnicowania  w  omawianej  tu  kwestii  poszukuje  się  w  dwojakiego

rodzaju okolicznościach. Po pierwsze,  pewne ustępstwa w zakresie wymogu określoności przepisu

prawa karnego legitymizuje niższy stopień represyjności danej regulacji.  Po drugie, liberalizacja

wymogów  w  zakresie  ustawowej  formy  zakazu  karnego  tudzież  jego  określoności  może  być

uzasadniona specyfiką tej konkretnej dziedziny stosunków społecznych, której dotyczy konkretny

przepis prawa karnego570.

8 Odnosząc się  do powyższych poglądów, bardziej szczegółowej analizie  poddać należy

samą istotę leżącego u ich podstaw rozumowania. Zauważyć przede wszystkim należy, że ma ono

postać rozumowania kolizyjnego w tym sensie, że Trybunał dostrzega, że realizacja wytycznych

wynikających z treści art.  42 ust.  1 Konstytucji pozostaje w pewnych przypadkach w kolizji  z

realizacją  innych,  konstytucyjnie  legitymowanych celów.  W tej sytuacji  uznaje  dopuszczalność

ograniczenia  wspomnianych dyrektyw zakorzenionych w art.  42 ust. 1. 

Powyższe  przekonuje,  że  Trybunał,  w  pewnym  co  najmniej  zakresie,  traktuje  normę

konstytucyjną wysłowioną we wspomnianym przepisie w kategoriach nakazu optymalizacyjnego, a

więc  dyrektywy nakazującej  osiągnięcie  pewnego  zakładanego  przez tę  normę  konstytucyjną  i

pozytywnie przez nią wartościowanego celu. Stopień realizacji tej zasady warunkowany jest jednak

szeregiem czynników, między innymi potrzebą uwzględnienia innych kolidujących dóbr.

Nie jest jasne, czy cała normatywna treść art. 42 ust. 1 Konstytucji da się scharakteryzować

w  powyższy  sposób.  Zwrócić  trzeba  uwagę,  że  w  orzecznictwie  Trybunału  Konstytucyjnego

relatywizacja  gwarancji  wynikających  z  wspomnianego  przepisu  w  zależności  od  rodzaju

odpowiedzialności represyjnej dotyczy przede wszystkim zasady dostatecznej określoności.

Inaczej  rzecz  przedstawia  się,  przy  zakazie  wstecznego  działania  ustawy  w  obrębie

odpowiedzialności represyjnej. W odniesieniu do tej dyrektywy Trybunał nie stosuje rozumowania

kolizyjnego, to znaczy nie twierdzi, że – w zależności od pewnych specyficznych okoliczności –

wspomniany zakaz może ulegać określonemu zawężeniu lub modyfikacji. Przyjmuje zatem, że we

wspomnianym zakresie norma ta przybiera postać reguły, stosowanej na zasadzie „wszystko albo
569 Mam na myśli  odpowiedzialność dyscyplinarną, w ramach  której  Trybunał wyraźnie dozwala  na daleko idące

odstępstwa od zasady określoności.
570 Por. orzecznictwo przytoczone w rozdziale dot. zasady ustawowej wyłączności oraz dostatecznej określoności.
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nic”, nie zaś: „,mniej lub bardziej”.  Inną jest  rzeczą, że w sprawach, w których formułowane są

zarzuty  dotyczące  naruszenia  omawianego  tu  zakazu,  Trybunał  zdaje  się  poszukiwać  innych

kierunków możliwej relatywizacji tej normy konstytucyjnej -   już to wykorzystując w tym celu

dostrzegane  w  literaturze  wątpliwości  co  do  rzeczywistego  zakresu  zastosowania  i  znaczenia

zakazu  lex  retro  non  agit,  już  to  przyjmując  restrykcyjną  –  zawężającą   wykładnię  pojęcia

odpowiedzialność karna w rozumieniu art. 42 ust. 1 Konstytucji. 

Te  same  grupy  okoliczności,  które  w  orzecznictwie  Trybunału  wskazuje  się  jako

przemawiające  za  zasadnością  dywersyfikacji   poziomu  konstytucyjnej  ochrony  w  obszarze

odpowiedzialności  represyjnej,  odnosić  można  do  różnic,  jakie  występują  w  obrębie  samego,

wąsko rozumianego prawa karnego. Bez ambicji do wyczerpującej prezentacji kryteriów, w oparciu

o  które  można  by  omawiane  tu  zróżnicowanie  prowadzić,  wymienić  można  charakterystykę

normatywną  przepisu  (przepis  zrębowy służący rekonstrukcji  normy  sankcjonującej,  przepis  o

statusie  „zasady”  bądź  „reguły”),  przedmiot  jego  regulacji  (typ  czynu  zabronionego,  przepis

określający przesłanki lub zasady wymiaru kary, przepis o znaczeniu proceduralnym, ustrojowym),

rodzaj i  surowość  sankcji,   specyfika  przedmiotu ochrony (przepisy karne  ustaw szczególnych

składających  się  na  system  poza  kodeksowego  prawa  karnego,  specyfika  adresata  normy

sankcjonowanej  (prawo  karne  gospodarcze).  Poglądy  o  konieczności  różnicowania  poziomu

konstytucyjnych  wymogów  w  obrębie  przepisów  prawa  karnego  materialnego  są  już  zresztą

obecnie prezentowane w doktrynie571 i orzecznictwie sądowym572.

5 Funkcja katalogująca art. 42 ust. 1 Konstytucji RP

  1 Zwracano już uwagę na fakt, że sposób sformułowania art.  42 ust.  1 odwołuje się  do

klasycznej  i  posiadającej  bogatą  tradycję  interpretacyjną  formuł:  nullum  crimen  sine  lege

(funkcjonującą również w swych rozwinięciach jako: nulla poena sine lege, nullum crimen/nulla

poena sine lege poenali  anteriori,  nullum crimen/nulla  poena sine  lege certa,  stricta,  scripta).

Cechą  charakterystyczną  wykładni  jej  warstwy tekstowej  jest  idiomatyczność,  co  prowadzi  do

odnalezienia  w  niej  o  wiele  bogatszej  treści  niż  wynikałoby  to  z  samego  tylko  literalnego

odczytania. Okoliczność ta ma bezpośrednie przełożenie na liczbę dekodowanych z art. 42 ust. 1

Konstytucji  norm  szczegółowych.  O  ile  na  pewnym  stopniu  ogólności  wszystkie  dyrektywy

szczegółowe odczytane z omawianego przepisu Konstytucji nie są kwestionowane i są zaliczane do

podstawowych  zasad  prawa  karnego,  w  istocie  mają  bardzo  złożoną  i  do  pewnego  stopnia

571 Por. np.: S. Żółtek, Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności, Warszawa 2009. 
572 Postanowienie SN z dnia 29 stycznia 2009 r., sygn.: I KZP 29/08, LexPolonica nr 1991982. 
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kontrowersyjną treść.  

Poszczególne  dekodowane  z  art.  42  ust.  1  Konstytucji  zasady  są  –  w  granicach

wyznaczonych  tematem pracy -  przedmiotem analizy w  dalszych  częściach  rozważań.  W tym

miejscu interesujące jest jedynie ustalenie jakiego rodzaju normy Trybunał wyprowadza z treści

tego przepisu. 

2 Zarówno  w  orzecznictwie  Trybunału,  jak  i  w  doktrynie  prawa  karnego  nie  budzi

wątpliwości, że adresatami norm wynikających z art. 42 ust.1 Konstytucji są: ustawodawca, organy

stosujące prawo oraz jednostki.  Treści normatywne wynikające z wspomnianego przepisu różnią

się przy tym w zależności od podmiotu do którego są kierowane. 

3 W orzecznictwie Trybunału wskazuje się, że w zakresie w jakim art. 42 ust. 1 Konstytucji

RP adresowany jest  do  ustawodawcy,  zawiera wszystkie elementy konstrukcyjne  normy prawa

karnego  materialnego573.  Znaczenie  interpretowanej  z  tego  przepisu,  a  adresowanej  do

ustawodawcy,  normy  wyraża  się  we  wprowadzeniu  istotnych  ograniczeń  w zakresie  swobody

korzystania z kompetencji prawodawczej. Podejmując bowiem tę działalność w sferze określanej

przez  Konstytucję  jako  „odpowiedzialność  karna”,  ustawodawca  związany  jest  szeregiem

wymogów.  Ograniczenia,  o  których mowa,  mają  zarówno  charakter  treściowy,  jak  i  formalny.

Determinują bowiem zarówno takie elementy jak zasady odpowiedzialności, ale też odnoszą się do

sposobu  redakcji  tekstu  prawnego  w  obszarze  tej  dziedziny  prawa.  Rekonstruując  normę

wynikającą z art.   42 ust.  1 zd.  1  Konstytucji RP,  w zakresie w jakim adresowana jest  ona do

ustawodawcy,  należy wskazać,  że wyraża się  ona w formule:  „tworząc przepisy,  na  podstawie

których  jednostki  będą  pociągane  do  odpowiedzialności  karnej,  należy  uwzględnić  wszystkie

wynikające z tego przepisu reguły i zasady”. 

4 Z  art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP wynika  wymóg  wkomponowania  winy w  strukturę

odpowiedzialności  karnej574.  Wina  jest  koniecznym  elementem  takiej  odpowiedzialności.

Wymogiem konstytucyjnym w ramach  tego rodzaju  reżimu  odpowiedzialności  jest  nadto  takie

ukształtowanie  samej  konstrukcji  winy  oraz takie  ukształtowanie  sankcji,  by możliwe  było  po

pierwsze  miarkowanie  stopnia  zawinienia oraz  po  drugie  by  możliwe  było  dostosowanie

rozmiaru  negatywnych  konsekwencji  orzekanych  w  związku  z  danym naruszeniem prawa  do

kwantum przypisanej podmiotowi odpowiedzialności winy. W wyroku  z dnia 18 kwietnia 2000 r.,
573 Wyrok TK z dnia 25 maja 2004 r., sygn.: SK 44/03, op. cit.
574 Co do wątpliwości związanych z konstytucyjną podstawą zasady winy w prawie karnym, por. rozdział dot. zasady

winy.
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sygn.:  K  23/99  Trybunał  wskazał,  że  brak  zależności  pomiędzy  wysokością  wymierzanej  na

podstawie zakwestionowanych przepisów opłaty a stopniem zawinienia jest charakterystyczny dla

innych reżimów odpowiedzialności niż odpowiedzialność karna. Kara w znaczeniu prawa karnego

musi mieć zatem charakter zindywidualizowany575.

Podstawą odpowiedzialności karnej może być  jedynie  czyn popełniony przez sprawcę.

Wymóg  ten  oznacza  zatem  konieczność  zachowania  tożsamości  pomiędzy  sprawcą  czynu

sprzecznego  z  dyspozycją  normy  a  osobą  pociągniętą  do  odpowiedzialności.  Wykluczona  jest

zatem na gruncie konstytucyjnym jest odpowiedzialność za cudze czyny. Swoje stanowisko w tym

zakresie  Trybunał zaprezentował przy okazji  oceny konstytucyjności regulacji  kodeksu karnego

skarbowego, która przewidywała obligatoryjne i automatyczne orzeczenie przepadku stanowiących

własność  osoby  trzeciej  narzędzi,  które  służyły  popełnieniu  przestępstwa  skarbowego576.

Warunkiem pociągnięcia takiej osoby do odpowiedzialności jest stworzenie samodzielnej i osobnej

od sprawcy bezpośredniego podstawy takiej odpowiedzialności.

5 Przepis  art.  42  ust  1  Konstytucji  wiąże  nadto  ustawodawcę  w  jego  kompetencjach

prawodawczych  wyznaczając  konkretne  ograniczenia  w  kwestii  zasad  redagowania  tekstu

prawnego w obszarze prawa karnego.  W tym kontekście z art. 42 ust. 1 Konstytucji wynika w

szczególności  zasada ustawowej formy  regulacji w obszarze prawa karnego materialnego, przy

czym obecnie  postulat  ten akcentuje  raczej  zupełność  ustawowej  opisu  czynu  zabronionego577.

Stanowi on nadto źródło wymogu dostatecznej jasności i precyzyjności przepisów prawa karnego

zarówno w sposobie ujęcia podstawy odpowiedzialności, jak i oznaczeniu sankcji grożącej za jego

popełnienie578.

6 Omawiany przepis  Konstytucji  wprowadza  nadto  istotne ograniczenia  w zakresie  reguł

intertemporalnych579 rozwiązań prawodawczych w sferze prawa karnego. W tym kontekście w

orzecznictwie Trybunału wskazuje się, że art. 42 ust. 1 Konstytucji wysławia przede wszystkim

zasadę,  zgodnie  z  którą  odpowiedzialności  karnej  podlega  ten  tylko,  kto  dopuścił  się  czynu

zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, a więc zasadę

w nauce prawa karnego określaną przy wykorzystaniu łacińskiej formuły nullum crimen sine lege

poenali anteriori. Znaczenie tej zasady jest ustalane z odwołaniem do zdania drugiego art. 42 ust.

1,  który stanowi,  że dopuszczalne  jest  ukaranie za czyn stanowiący w czasie  jego popełnienia
575 Wyrok TK z dnia 18 kwietnia 2000 r., sygn.: K 23/99, op. cit., s. 16, 
576 Wyrok TK y dni 29 czerwca 2005 r., sygn. SK 34/04, op. cit., s. 13 uzasadnienia. 
577 Por. rozdział dot. zasady ustawowej wyłączności.
578 Por. w rozdziale dot. zasady dostatecznej określoności.
579 Por. w rozdziale dot. zasady nullum crimen sine lege poenali anteriori.
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przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego580. 

Zasada  nullum crimen sine lege poenali anteriori  jest przedmiotem bardziej szczegółowych

wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego, jako że katalog wynikających z niej zasad szczegółowych

budzi wątpliwości. Za ugruntowane należy uznać przekonanie Trybunału, zgodnie z którym treść

art. 42 ust. 1 Konstytucji nie pokrywa się z zasadą  lex retro non agit.  Ta ostatnia wynika z tego

przepisu  w takim tylko zakresie,  w którym pokrywa się  ona z zasadą  nullum crimen sine

lege581. Oznacza to, że ma zastosowanie nie do wszystkich instytucji prawa karnego, lecz do tych

tylko, których kształt  wynika wprost z art. 42 ust.1 Konstytucji.  Nie ma zatem konstytucyjnych

przeszkód do zaakceptowania zastosowania wobec sprawcy czynu zabronionego późniejszych niż

moment  popełnienia  czynu  regulacji  odnoszących  się  do  przedawnienia582,  lub  warunkowego

przedterminowego zwolnienia583. Nie narusza standardu konstytucyjnego przywrócenie karalności

tym kategoriom  czynów, które pomiędzy ich popełnieniem a osądzeniem pozostawały bezkarne na

podstawie przepisów o amnestii bądź abolicji584.

Jako kontrowersyjne uznać trzeba zagadnienie, czy z art. 42 ust. 1 wynika nakaz stosowania

względniejszej dla sprawcy ustawy, która weszła w życie już po popełnieniu czynu. W swoim

orzecznictwie  Trybunał  przyjmuje,  że  zasada  lex  mitior  poenali  retro  agit585  nie  ma  swego

zakorzenienia w art. 42 ust. 1 Konstytucji RP586.

7 Nie budzi również wątpliwości, że art. 42 ust. 1 Konstytucji jest adresowany do organów

stosujących prawo. Uznać trzeba, że ma zastosowanie do wszystkich kategorii organów państwa,

którym przyznano kompetencję do stosowania przepisów tej gałęzi prawa. Katalog zasad i norm

szczegółowych wynikających z art.  42 ust. 1, w zakresie w jakim dotyczy organów stosujących

prawo, do pewnego stopnia pokrywa się z tym, który wiąże ustawodawcę. Te same normy mają

jednak w kontekście stosowania prawa nieco odmienne znaczenie.  Zasada winy adresowana do

organów  stosujących  prawo  oznacza  zakaz  pociągnięcia  sprawcy  czynu  zabronionego  do

odpowiedzialności  karnej  z  pominięciem dokonania  ustaleń  w  tej  sferze,  która  odnosi  się  do

podmiotowej przesłanki odpowiedzialności (do winy). Z analogiczną modyfikacją odczytać należy
580 Wyrok TK z dnia 6 lipca 1999 r., sygn. P 2/99, Z.U 5/1999, wyrok TK z dnia 25 maja 2004 r., sygn.: SK 44/03, op.

cit., wyrok TK z dnia 15 października 2008 r., sygn.: P 32/06, op. cit.
581 Ibidem. Por. także wyrok TK z dnia  31 stycznia 2005 r., sygn. P 9/04, op. cit.
582 Wyrok TK z dnia 25 maja 2004 r., sygn.; SK 44/03,  op. cit., wyrok TK z dnia 15 października 2008 r., sygn.: P

32/06, op. cit.
583 Wyrok TK z dnia 10 lipca 2000 r., sygn. SK 21/99, op. cit.
584 Wyrok TK z dnia 6 lipca 1999 r., sygn. P 2/99, op. cit.
585 Zob. wyrok TK z dnia 15 października 2008 r., sygn.: P 32/06, op. cit.
586 W wyroku w sprawie  P 9/04 – o czym była  już  mowa -  Trybunał  zasadę tę wyprowadza na gruncie  polskiej

Konstytucji przede wszystkim z zasady demokratycznego państwa prawnego bądź to bezpośrednio, bądź to przez
stosowne odniesienie do obowiązujących Polskę unormowań prawnomiędzynarodowych, zwłaszcza art. 15 ust. 1
zd. trzeciego MPPOiP.
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treść wymogu uzależnienia odpowiedzialności od własnego czynu sprawcy.

Sądy i inne organy, którym przyznano kompetencje do stosowania norm prawa karnego, są

również adresatami zasad prawa intertemporalnego wynikających z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP.

Podczas  podejmowania  rozstrzygnięć  w  sprawach  indywidualnych  na  podmiotach  tych  ciąży

obowiązek uwzględnienia zakazu wstecznego (pogarszającego sytuację sprawcy) działania ustawy

karnej587.

Przepis art.  42 ust. 1 Konstytucji RP jest  jednak również źródłem pewnych specyficznych

dyrektyw, których adresatem jest wyłącznie organ stosujący prawo. Charakteryzując je w sposób

najbardziej ogólny trzeba by wskazać, że odnoszą się one do zasad dokonywania przez te organy

wykładni przepisów prawa karnego. W orzecznictwie Trybunału podkreśla się, że z zasady nullum

crimen  sine  lege wywodzić  należy  prócz  postulatów  skierowanych  do  ustawodawcy  (nakaz

typizacji  czynów  zabronionych  w  drodze  ustawy  oraz  maksymalnej  określoności  tworzonych

typów),  również  zasady  wiążące  organy  stosujące  prawo.  W  odniesieniu  do  tych  ostatnio

wymienionych  z  art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP wynika  zakaz  stosowania  analogii  i  wykładni

rozszerzającej588.

 8 Przepis  art.  42  ust.1  Konstytucji  jest  wreszcie  podstawą  prawa  podmiotowego,

przyznanego wszystkim jednostkom znajdującym się pod jurysdykcją Rzeczypospolitej Polskiej.

Istotą  tego  prawa  jest  w  szczególności  oczekiwanie,  że  jednostka  będzie  podlegać

odpowiedzialności karnej na zasadach określonych w art. 42 ust. 1 Konstytucji589.

 9  Nie może ono być jednak interpretowane w ten sposób, by każdemu kto „popełnił czyn

zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia” gwarantowało

odpowiedzialność na zasadach właściwych odpowiedzialności karnej.  Treść omawianej jednostki

tekstu Konstytucji nie odnosi się bowiem do każdego „c z y n u zabronionego przez ustawę”, nie do

każdej „u s t a w y” zabraniającej określonej kategorii zachowań  i wreszcie nie do każdego rodzaju

„k a r y”,  która grozi za jego popełnienie.  Podmiot, wobec którego zastosowano sankcję,  nie w

każdym  przypadku  będzie  mógł  zatem  domagać  się,  by  egzekwowanie  odpowiedzialności

pozostawało w zgodności z wymogami opisanymi w art. 42 ust. 1 -3 Konstytucji RP590. Będzie to

możliwe w tych tylko przypadkach,  gdy w postępowaniu przed Trybunałem podmiot  inicjujący

postępowanie konstytucyjne wykaże albo że odpowiedzialność, którą poniósł nosi w istocie cechy
587 Wyrok TK z dnia 25 maja 2004 r., sygn.; SK 44/03, op. cit
588 Ibidem, s. 15.
589 Ibidem.
590 Wyrok TK z 2 lipca 2002 r., sygn. P 12/01, op. cit., wyrok z 24 stycznia 2006 r., sygn. SK 52/04, op. cit., wyrok TK

z 15 stycznia 2007 r., sygn. P 19/06, op. cit., wyrok TK z dnia 31 marca 2008 r., sygn.: SK 75/06, op. cit.
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odpowiedzialności karnej w rozumieniu konstytucyjnym albo, że do odpowiedzialności tej winny z

pewnych  względów  odnosić  się  te  same  rygory,  które  Konstytucja  nakazuje  odnosić  do

odpowiedzialności karnej.

Elementami, które Trybunał Konstytucyjny powinien brać pod uwagę przy ocenie charakteru

tej  odpowiedzialności  będą:  (a)  rodzaj  sankcji (np.  dolegliwość  majątkowa),  (b)  surowość

sankcji,  w  tym  przewidziane  przez  ustawę  granice  jej  wymiaru  w  relacji  do  możliwości

finansowych  podmiotów,  wobec  których,  zgodnie  z  zakresem  podmiotowym  regulacji,  może

znaleźć zastosowanie, możliwość jej miarkowania, (c) przesłanki odpowiedzialności, (d) funkcja i

cel odpowiedzialności.

 10 W orzecznictwie Trybunału wyraźnie rysują się próby wyinterpretowania z art. 42 ust. 1

zd. 1 Konstytucji RP zasady, którą można by określić jako szczególną postać zasady legalizmu,

obowiązującą w obszarze prawa karnego i odpowiedzialności karnej. Istotą tego poglądu jest takie

odczytanie  treści  powyższego  przepisu,  zgodnie  z  którym  każdy,  kto  dopuścił  się  czynu

zabronionego przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia podlega  odpowiedzialności

karnej591. Podstawę  tej interpretacji stanowi  - jak stwierdza Trybunał – art. 42 ust.1 rozpatrywany

łącznie z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP. Dodatkowym normatywnym jej wsparciem jest powszechny

obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej (art. 83 Konstytucji RP)592.  

Zgodnie  z  omawianym  poglądem,  wskazane  przepisy  Konstytucji  dają  podstawę  do

przyjęcia, że założeniem całego systemu odpowiedzialności karnej jest jej egzekwowanie wobec

każdego sprawcy czynu o znamionach przestępstwa. Założenie to stanowi „aksjologiczną podstawę

odpowiedzialności  karnej”593.  Reguła,  o  której  mowa  jest  przeciwstawiana  wszystkim  tym

instytucjom, zaliczanym do sfery polityki karnej, które przewidują rezygnację ze ścigania bądź to

pewnych kategorii sprawców, bądź określonych kategorii czynów. Zgodnie z poglądem Trybunału,

zasadą  jest,  że  każdy kto  popełnia  przestępstwo  podlega  odpowiedzialności karnej,  a  wszelkie

odstępstwa  od  tak  ujętej  zasady  traktować  należy  w  kategoriach  wyjątku,  z  wszystkimi  tego

konsekwencjami w sferze wykładni i interpretacji.

 Przedstawiona interpretacja art. 42 ust. 1 Konstytucji RP budzi wątpliwości. Zwraca przede

wszystkim uwagę, że nie znajduje ona przekonującego wsparcia w sposobie sformułowania samego

tego przepisu. Wbrew twierdzeniom Trybunału zawartym we wskazanych wyżej wypowiedziach,

zdanie  pierwsze ustępu pierwszego  art.  42 Konstytucji  RP nie  odwołuje  się  do  kwantyfikatora

591 Wyrok TK z dnia 25 maja 2004 r., sygn.; SK 44/03,  op. cit.,  podtrzymane w wyroku TK z dnia 15 października
2008 r., sygn.: P 32/06, op. cit.

592 Wyrok TK z dnia 25 maja 2004 r., sygn.; SK 44/03, op. cit. s. 8 i 9.
593 Ibidem, s. 9.
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„każdy”.  Nie  jest  przekonujące  twierdzenie,  że konsekwencją  przyjęcia,  że „odpowiedzialności

karnej  podlega  ten tylko,  kto  dopuścił  się  czynu  zabronionego  pod groźbą  kary przez  ustawę

obowiązującą w czasie jego popełnienia” jest to, że: „kto dopuścił się tak określonego czynu ponosi

przewidziane  prawem konsekwencje  (odpowiedzialność)”.  W istocie  obie  te  wypowiedzi  mają

odmienny  sens,  w  każdym razie  brak  jest  podstaw,  by  twierdzić,  że  drugie  zdanie  wynika  z

pierwszego.

 W  wykładni  omawianego  przepisu  nie  sposób  tracić  z  pola  widzenia,  że  został  on

umieszczony w Rozdziale II Konstytucji RP i to w tej jego części, która opatrzona jest podtytułem

„Wolności i prawa osobiste”. Nie budzi również wątpliwości w doktrynie gwarancyjny sens tego

przepisu, który wyraża się w ustanowieniu warunków minimalnych, przy spełnieniu których organy

władzy państwowej upoważnione są do pociągnięcia jednostki do odpowiedzialności karnej.  Ta

perspektywa  wykładnicza  nakazuje  zatem  przyjąć,  że  art.  42  ust.  1  Konstytucji  limituje

uprawnienia organów państwa wobec jednostek. Sprzeczne z tym założeniem jest twierdzenie, że

omawiana  tu  jednostka  redakcyjna  stanowi  normatywne  źródło  przyznania  tym  organom

kompetencji  do  egzekwowania  odpowiedzialności.  Nie  określa  tym  samym  zakresu  takiej

kompetencji, w szczególności nie rozstrzyga, czy ma ona charakter  warunkowy, bezwarunkowy,

względny, czy absolutny. Przepis, o którym mowa nie jest przepisem kompetencyjnym. Nie pełni

takiej roli wobec organów stosujących prawo ani wobec prawodawcy. W odniesieniu do obu tych

grup adresatów wyrażonych w art. 42 ust. 1 Konstytucji RP norm, pełni funkcję zawężającą zakres

przyznanych  im  kompetencji.  W odniesieniu  do  ustawodawcy  ogranicza  jego  swobodę  co  do

sposobu konstruowania jednego z pozostających w jego dyspozycji reżimów odpowiedzialności. W

stosunku  do  organów stosujących  prawo  limituje  uprawnienia  do  egzekwowania  tegoż reżimu

odpowiedzialności, ustanawiając stosowne warunki orzekania o odpowiedzialności karnej. 

 Obie te grupy kompetencji mają jednak swe źródła w innych przepisach konstytucyjnych.

Źródeł kompetencji ustawodawcy do stanowienia norm sankcjonujących należałoby poszukiwać w

zasadzie suwerenności (art. 4 ust. 1 Konstytucji RP ), przedstawicielskiej formie rządów (art. 4 ust.

2  Konstytucji  RP),  w  zasadzie  podziału  władzy (art.  10  Konstytucji  RP),  tudzież  w  zasadzie

ustawowej  formy  ograniczania  praw  i  wolności  (art.  31  ust.  3  Konstytucji  RP),  ewentualnie

również w nałożonych na prawodawcę obowiązkach zagwarantowania określonych praw i wartości

konstytucyjnych.  Normatywnych  podstaw  obowiązku  egzekwowania  odpowiedzialności  przez

organy  stosujące  prawo  poszukiwać  by  z  pewnością  należało  w  zasadzie  praworządności  i

legalizmu, tudzież w zasadzie podległości sędziów ustawie. 

 Z tych względów zaproponowaną przez Trybunał wykładnię art. 42 ust. 1 Konstytucji RP

uznać należy za nietrafną. Zastrzec przy tym trzeba, że powyższe uwagi krytyczne nie zmierzają do
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zakwestionowania  obowiązywania  w  polskim porządku  konstytucyjnym zasady  egzekwowania

odpowiedzialności karnej wobec sprawców czynów zabronionych. Przedmiotem kontrowersji jest

natomiast wskazana przez Trybunał interpretacja art. 42 ust.1 w takim zakresie, w jakim podstawę

tej  zasady odnajduje  w  treści  tego  przepisu.  Problem nie  sprowadza  się  przy tym jedynie  do

prawidłowej identyfikacji źródła. Konsekwencją przyjęcia proponowanej przez Trybunał wykładni

jest konieczność uznania, że w obszarze prawa karnego obowiązuje jakaś szczególna postać zasady

legalizmu.  Krytykowane podejście zakłada,  że obowiązek organów stosujących prawo karne do

egzekwowania  odpowiedzialności  karnej  ma  kwalifikowaną  postać  wobec  ogólnosystemowego

obowiązku wszystkich organów państwa do stosowania obowiązującego prawa. Podstawę owego

kwalifikowanego charakteru wspomnianego obowiązku ma stanowić wynikająca jakoby również z

art.  42 ust.1  Konstytucji szczególna  aksjologia  prawa karnego.  Jej istotą ma  być domniemanie

pociągnięcia do odpowiedzialności karnej każdego sprawcy przestępstwa. 

 Stawką w sporze o trafność krytykowanej wyżej wykładni art. 42 ust. 1 Konstytucji RP jest

zatem to,  czy całokształt  norm,  zasad  i  wartości  konstytucyjnych  w istocie  daje  podstawę  do

akcentowania tych właśnie zasad jako kluczowych i  centralnych w obszarze odpowiedzialności

karnej.  Nie negując twierdzenia, zgodnie z którym również i ten aspekt systemu prawa karnego

znajduje konstytucyjne oparcie,  pominięcie w analizie  konstytucyjnych założeń wynikających z

zasad  proporcjonalności,  subsydiarności,  ultima  ratio  prawa  karnego  prowadzi  do  błędnych

wniosków. 

273



Rozdział VI

Zasada winy 

1 Uwagi ogólne

1 W obszarze zagadnień związanych z problematyką winy w prawie karnym zgoda panuje z

pewnością  co  do  tego,  że  subiektywna  podstawa  odpowiedzialności  –  niezależnie  od  tego  jak

będzie  rozumiana  –  jest  koniecznym  elementem  konstrukcji  odpowiedzialności  karnej594.

Zasadnicza jednolitość zapatrywań  panuje również w literaturze prawa karnego co do funkcji,

jakie  ta  przesłanka  odpowiedzialności  pełni  w  strukturze  przestępstwa,  i  to  niezależnie  od

akceptowanego przez poszczególnych autorów modelu tejże struktury. Zgodnie bowiem wymienia

się  przede wszystkim funkcję   odnoszącą  się  do  uczynienia z  winy warunku legitymizującego

przypisanie odpowiedzialności karnej. Równie powszechnie i zgodnie dostrzega się oddziałującą na

nieco innej płaszczyźnie funkcję, jaką omawiany tu element pełni,  a mianowicie rolę w zakresie

miarkowania rodzaju i wysokości orzekanych wobec sprawcy przestępstwa konsekwencji. W tym

ujęciu wina jest punktem odniesienia dla stopnia intensywności dolegliwości,  jakie w związku z

przypisaną odpowiedzialnością wolno orzec wobec adresata normy prawnej. Poza wymienionymi

zagadnieniami cały szereg zupełnie elementarnych kwestii związanych z odpowiedzią na pytanie o

istotę  winy,  o  treść  tego  pojęcia,  tudzież  o  to,  kiedy  wina  (zawinienie),  zachodzi  pozostają

sporne595. Różnic tych nie usuwa wcale w miarę jednoznaczna deklaracja ustawodawcy karnego,

który w kodeksie karnym z 1997 r. dał wyraz pewnym założeniom doktrynalnym, na których oparta

została  konstrukcja  winy  w  przyjętych  rozwiązaniach  normatywnych.  Przyznać  jednocześnie

trzeba,  że  kontrowersyjny  i  dyskusyjny  charakter  zagadnień  szczegółowych  w  ramach

problematyki winy został przez ustawodawcę do pewnego stopnia zaakceptowany.  Analiza prac

legislacyjnych  wskazuje  bowiem  dość  jednoznacznie  na  niechęć  prawodawcy  karnego  do

dekretowania przepisami ustawy spornych zagadnień doktrynalnych596.

594 Z uwagi na fakt,  że sama „wina” nie stanowi zasadniczego przedmiotu niniejszych rozważań, za wystarczające
uznać należy oparcie rekapitulacji poglądów i ustaleń nauki prawa karnego w tych kwestiach na opracowaniach
syntetyzujących, odsyłając jednocześnie w kwestiach bardziej szczegółowych do wskazanej w tychże opracowań o
monograficznych literatury.

595 J. Lachowski (w:) A. Marek (red.), System Prawa Karnego. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności. Tom
3,  Warszawa  2013,  s.  645,  Nb 465.  M. Królikowski  (w:)  M.  Królikowski,  R.  Zawłocki  (red.), Kodeks  karny.
Komentarz. Cześć ogólna. Komentarz do art. 1, punkt VIII, tezy 131 - Warszawa 2011, A. Zoll (w:) A. Zoll (red.)
Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I, Kraków 2012.

596 Por. opisywane przez J. Lachowskiego projekty k.k. z 1989 r.  oraz 1990 r., J.  Lachowski (w:) A. Marek (red.),
System Prawa Karnego (…), op. cit., s. 653 Nb 481.
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Z  punktu  widzenia  prowadzonych  w  ramach  niniejszej  pracy  rozważań  istotne  jest

podkreślenie, że wyraźnie prezentuje się w doktrynie prawa karnego również i ten wątek refleksji

nad  zagadnieniem winy,  który odnosi  się  do  konstytucyjnych  uwarunkowań  kształtowania  tej

przesłanki odpowiedzialności. Od razu jednak zastrzec należy, że prezentowane w tym względzie

wypowiedzi  poszczególnych autorów podzielić  można  na  dwie  grupy,  różniące  się  w  zakresie

metody przyjmowanej do rekonstrukcji norm konstytucyjnych odnoszących się do kwestii winy. W

pierwszej lokują się te zapatrywania,  które opierają się  na podejściu dogmatycznym i zawierają

rezultaty  własnych  działań  interpretacyjnych  wobec  tekstu  Konstytucji  RP  z  1997  r.,

nakierowanych  na rekonstrukcję tych norm,  wartości i  zasad konstytucyjnych,  które zawierają

wytyczne  co do konstytucyjnie  pożądanego  modelu  winy w prawie karnym.  W drugiej  grupie

mieszczą  się  zaś   wypowiedzi  tych  przedstawicieli  nauki  prawa  karnego,  którzy  w  swoich

wnioskach  co  do  konstytucyjnych  wymagań  w  zakresie  winy  odwołują  się  do  poglądów

zaprezentowanych  przez  Trybunał  Konstytucyjny  na  kanwie  sporów  prowadzonych  w

poszczególnych, zawisłych przed nim sprawach. W sposób pośredni zatem odczytują oni istotę

dyrektyw, jakie w interesującym tu zakresie zawiera  Konstytucja.  Dokonywana w tym miejscu

rekapitulacja  poglądów  przedstawicieli  nauki  prawa  karnego  obejmuje  wszystkie  wyżej

wymienione grupy,  jako że stanowią one cenne  źródło informacji  o  rozpoznawanych punktach

stycznych regulacji konstytucyjnej z potrzebami teorii i praktyki prawa karnego materialnego w

zakresie winy.

 

2 Przede wszystkim przedmiotem zainteresowania czyni się konstytucyjne źródła winy jako

warunku odpowiedzialności karnej. Zauważa się przy tym zgodnie, że pojęcie „winy” nie zostało

wprost  wyrażone w przepisach Konstytucji RP z 1997 r.  Deficyt  ten – co również zgodnie się

podkreśla   -  dotyczy wszystkich  funkcji  subiektywnej  komponenty odpowiedzialności,  to  jest

zarówno jej legitymizującego znaczenia, jak i funkcji miarkujących i limitujących597. Podejmując

próbę wskazania normatywnych podstaw obowiązywania zasady winy poszukuje się  ich przede

wszystkim w tej części art. 42 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP, w której jest mowa o odpowiedzialności

za „c z y n”598 . W ujęciu tym akcentuje się, że w przyjmowane nie tylko na gruncie dogmatyki

prawa karnego, lecz również w naukach teoretyczno-prawnych, pojęcie „czynu” wkomponowany

jest warunek dowolności zachowania się jednostki ludzkiej, a więc wymóg jego zależności od woli.

Tę cechę konstytutywną „czynu” wskazuje się zatem jako wyrażającą konstytucyjny zakaz takiego

kształtowania przez ustawodawcę odpowiedzialności karnej,  który opierałby się  na zachowaniu,
597 J. Lachowski, (…), op. cit. Nb 468.
598 Por.  jednak krytykę tego podejścia  zaprezentowaną  przez  A.  Zolla,  A.  Zoll,  Kodeks  karny.  Komentarz.  Część

ogólna, 2012, tom I, s. 55.
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które  jest  niezależne  od  woli  adresata  normy  prawnej.  Ten  właśnie  subiektywny  moment  w

odczytaniu  pojęcia  „czynu”  wiąże  tę  kategorię  z  winą  i  pozwala  twierdzić,  że  art.  42  ust.  1

Konstytucji  RP,  wysławiając  warunek  rozumianego  w  powyższy  sposób  „czynu”,  koduje

jednocześnie wymóg wpisania winy w strukturę odpowiedzialności karnej599. 

Jako potencjalne źródło zasady winy wskazuje się również art. 2 Konstytucji RP, w zakresie

wynikającej  z  tego  przepisu  zasady  państwa  prawnego  oraz  sprawiedliwości  społecznej600.

Umocowania dla uczynienia z winy warunku odpowiedzialności karnej upatruje się również w art.

42 ust. 3 Konstytucji RP, wskazując na ścisłą korelację, jaka zachodzi pomiędzy wynikającym z tej

jednostki redakcyjnej tekstu Konstytucji wymogiem domniemania niewinności w procesie karnym

a winą w rozumieniu materialoprawnym. 

Niezależnie od tego poszczególni autorzy widzą jeszcze możliwość wywiedzenia zasady

winy z treści art. 30 Konstytucji RP, to jest z wysłowionej przez ten przepis zasady niezbywalnej

godności człowieka oraz z art. 40 RP 601, a więc z konstytucyjnego zakazu okrutnego, poniżającego

i nieludzkiego traktowania oraz karania. 

3 O konsekwencjach wiążących się z poszczególnymi przytoczonymi wyżej propozycjami

co do konstytucyjnych źródeł zasady winy będzie jeszcze mowa w toku poniższych rozważań. W

tym miejscu można zaś zauważyć, że we wszystkich opisanych wyżej ujęciach widoczne są trzy, do

pewnego  stopnia  odmienne,  perspektywy.  Poszczególne  podejścia  prowadzone  są  bowiem  z

różnych punktów widzenia i odpowiadają na nieco inne pytania.

Dostrzegalna  jest  w  nich  przede  wszystkim  próba  poszukiwania  w  Konstytucji

normatywnych  podstaw  dla  przyjęcia  przez  ustawodawcę  na  potrzeby  legitymizacji

odpowiedzialności  karnej  określonego  paradygmatu  koncepcji  osoby  ludzkiej.  Chodzi  o

uzasadnienie na gruncie konstytucyjnym założenia, że w sensie fenomenologicznym od jednostki

ludzkiej można wymagać określonego zachowania, a w dalszej konsekwencji, że można wyciągać

wobec niej konsekwencje  niedochowania nałożonych na nią  obowiązków. Przyjmowane w tym

zakresie  rozstrzygnięcia  mają  co  do  zasady  filozoficzną,  światopoglądową,  psychologiczną  i

kognitywistyczną proweniencję602, a jednocześnie oczywista jest potrzeba odnalezienia podstawy

dla przyjęcia odpowiednich założeń w tej kwestii na gruncie systemu prawa. Potrzeba taka jest tym

599 O konsekwencjach takiego sposobu rekonstrukcji zasady winy, por. niżej.  
600 J. Lachowski, op. cit.
601  A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, tom I, Warszawa 1999, s. 37. 
602 Por. w szczególności: R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1987 r., s. 73, J. Kochanowski,  Subiektywne

granice sprawstwa i odpowiedzialności karnej, Warszawa 1985 r., s. 11, W. Lang, Spór o pojęcie odpowiedzialności
prawnej,  ZNUMK  w  Toruniu,  Nauki  Humanistyczno-Społeczne  1968,  z.  37,  M.  Rodzynkiewicz,  Fenomen
odpowiedzialności w refleksji filozoficznej a prawno karne zasady odpowiedzialności, PKK 1997, zeszyt 16, s. 7, D.
Skrzyńska, Pojęcie odpowiedzialności prawnej i jej kategorie, Prok. i Prawo 2002, z. 2, s. 143.
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bardziej zrozumiała, gdy się zważy, że we wspomnianych wyżej płaszczyznach analizy nie tylko

brak jest  jednolitości co do możliwych do przyjęcia koncepcji i  rozwiązań, lecz w ogóle samo

założenie o odpowiedzialności osoby ludzkiej może, przynajmniej w pewnych ujęciach, być po

prostu dyskusyjne. W tym właśnie sensie A. Wąsek podnosi, że art. 30 Konstytucji może stanowić

konstytucyjną  podstawę  do  przyjęcia  założenia  o  indeterminizmie  jednostki  ludzkiej,  co  w

konsekwencji  legitymuje  twierdzenie,  że  przejawem godności osoby ludzkiej  jest  zdolność  do

samostanowienia o swoim losie oraz wolny, swobodny wybór podejmowanego zachowania603. W

ten  kontekst  wpisana  jest  również  wypowiedź  M.  Królikowskiego,  który  wskazuje,  że  istotą

legitymizującego  ujęcia  zasady  winy  jest  założenie,  że  odpowiedzialność  karna  może  być

odnoszona  jedynie  do  osoby,  która  jest  dostatecznie  świadoma  swojego  postępowania,  jego

możliwych konsekwencji,  w sytuacji,  w której uczciwie można powiedzieć,  że dokonała w tym

zakresie wyboru. Autor słusznie identyfikuje,  że założenie to oparte jest na koncepcji autonomii

jednostki, zgodnie z którą człowiek jest traktowany jako osoba wyposażona w zdolność wyboru

między różnymi możliwościami swojego  postępowania,  zaś  respekt  wobec  niej i  jej  autonomii

wyraża się w tym, że czynimy ją odpowiedzialną jedynie na podstawie jej wyborów604.

Z nieco innej perspektywy na zagadnienie konstytucyjnych źródeł wymogu winy patrzą ci

autorzy,  którzy  osią  swoich  rozważań  czynią  rekonstrukcję  ustrojowych  wymogów  co  do

akceptowalnego  modelu  odpowiedzialności  karnej.  Poszukują  oni  uzasadnienia  już  nie  dla

możliwości przypisania winy sprawcy, lecz dla uczynienia z tego przypisania warunku jednego z

typów  odpowiedzialności  prawnej.  W sensie  ogólnosystemowym,  oderwanym  od  określonego

paradygmatu  odpowiedzialności  karnej  oraz  od  rozwiązań  obowiązujących  w  konkretnym

porządku prawnym, brak jest bowiem koniecznej zależności pomiędzy założeniem indeterminizmu

osoby  ludzkiej  a  przyjęciem winy  jako  podstawy  odpowiedzialności  karnej.  Sama  akceptacja

określonego założenia co do uzasadnienia możliwości postawienia sprawcy subiektywnego zarzutu

niedochowania  ciążącego  na  nim  obowiązku  nie  jest  wcale  jednoznaczne  z  obowiązkiem

wkomponowania tego elementu w strukturę danego typu odpowiedzialności prawnej.  Odmienne

twierdzenie  jest  już  wynikiem  rozstrzygnięć  pewnych  zagadnień  węzłowych  i  domaga  się

dodatkowego uzasadnienia.  Z tych właśnie względów część autorów akcentuje znaczenie art. 42

ust. 1 Konstytucji RP jako źródła konstytucyjnego wymogu winy jako warunku pociągnięcia do

odpowiedzialności karnej.  W tej bowiem jednostce redakcyjnej poszukują oni – inna rzecz czy

zasadnie  –   konstytucyjnego  wzorca  (modelu)  odpowiedzialności  karnej,  opartego  na  zasadzie

603 Ibidem.
604 M. Królikowski (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.),  Kodeks karny. Komentarz (…), op. cit,  teza 133,  por.

również  uwagi  A.  Barczak-Oplustil,  Sporne  zagadnienia  istoty  winy  w  prawie  karnym.  Zarys  problemu,
CzPKiNP2005, z. 2, s. 79-96.
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winy.  Celem  poszukiwań  tej  grupy  poglądów  jest  zatem  odnalezienie  w  Konstytucji  takiej

wypowiedzi ustrojodawcy,  z której wynikałoby ograniczenie marginesu swobody prawodawczej

ustawodawcy zwykłego w zakresie konstruowania jednego z typów odpowiedzialności prawnej.

Ograniczenie,  o  którym mowa polegałoby właśnie  na  obowiązku uczynienia  z  tak czy inaczej

rozumianej winy warunku przypisania odpowiedzialności.

Jeszcze inaczej ukierunkowane są dociekania tych przedstawicieli doktryny, którzy źródeł

zasady winy doszukują się w przepisach art. 40 Konstytucji RP, tudzież w wywodzonej z art. 2

Konstytucji  RP  zasadzie  sprawiedliwości  (społecznej).  Charakterystyczne  jest,  że  wektor

prowadzonego tu rozumowania skierowany jest odwrotnie niż w poprzednio omawianych grupach

poglądów w tym sensie,  że punktem wyjścia  czyni  się  prowadzoną z  pozycji  konstytucyjnych

ocenę  wymierzenia  jednostce  kary,  z  pominięciem  analizy  subiektywnego  aspektu  jej

odpowiedzialności.  Dochodząc do wniosku, że takie ukształtowanie systemu sprawowania przez

państwo  ius  puniendi  byłoby  sprzeczne  z  porządkiem  aksjologicznym  akceptowanym  na

płaszczyźnie  konstytucyjnej,  reprezentujący  ten  typ  refleksji  autorzy  identyfikują  przepisy,

konkretyzujące  wspomniany  porządek  i  konstatują,  że  to  w  nich  właśnie  należy  poszukiwać

konstytucyjnych podstaw zasady winy. 

 4 Osobnym nurtem odwołań i nawiązań do regulacji konstytucyjnej w refleksji naukowej

nad zagadnieniem winy w prawie karnym jest  próba odczytania z  ustawy zasadniczej pewnych

wskazówek co do treściowej zawartości pojęcia winy. Podejmowane w ramach tej grupy zagadnień

wysiłki zmierzają do rekonstrukcji z  norm konstytucyjnych istoty wymogu winy jako warunku

odpowiedzialności. W poszukiwaniach tych równie mocno akcentowany jest aspekt teoretyczny –

odpowiedź na pytanie o to, czym jest  wina,  jaka jest  jej istota i  treść –  jak  i pragmatyczny –

podejmujący próbę odpowiedzi na pytanie o to, kiedy wina zachodzi605. W tym właśnie kontekście

wskazuje się, że konstytucyjnym minimum w zakresie winy jest takie ukształtowanie przesłanek

odpowiedzialności karnej, by podmiot odpowiedzialności mógł się od niej uwolnić, jeśli nie mógł

uniknąć naruszenia prawa bądź też nie miał wyboru podjęcia zachowania zgodnego z prawem. Do

tej grupy twierdzeń należy również argument odwołujący się do konstytucyjnych źródeł błędu co

do oceny prawnej podejmowanego przez adresata normy zachowania. W tym zakresie wyraźne są

przede wszystkim nawiązania do zasady określoności czynu zabronionego, do ustawowej formy

zakazu  karnego,  do  reguł  promulgacji  aktów  prawnych  oraz  zakazu  wstecznej  skuteczności

norm606. 
605 Por.  uwagi  J.  Lachowskiego  co  do  charakterystyki  problemów  rozważanych  w  ramach  psychologicznych  i

normatywnych koncepcji winy oraz tych odwołujących się do ujęcia relacyjnego, J. Lachowski, op. cit, Nb 465.
606 Por. szerzej w rozdziale poświęconym zasadom nullum crimen sine lege certa i scripta, lex retro non agit oraz w
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2 Główne grupy problemów konstytucyjnych.

1 Również  analiza  orzecznictwa  Trybunału  Konstytucyjnego  dotyczącego  problematyki

winy w prawie karnym podejmuje sygnalizowane wyżej zagadnienia. Jest w nim bowiem przede

wszystkim obecny  wątek poszukiwania normatywnych konstytucyjnych źródeł zasady winy jako

przesłanki odpowiedzialności karnej. Wyraźne są również wypowiedzi Trybunału odnoszące się do

prób ustalenia istoty wymogu winy oraz rekonstrukcji jej treści.

Zagadnienia  te  nie  wyczerpują  jednak  podejmowanych  w  orzecznictwie  sądowo

konstytucyjnym problemów w kontekście zasady winy.  Wątpliwości budzi bowiem również sam

mechanizm wykorzystania zasady winy jako narzędzia kontroli konstytucyjności przepisów prawa

karnego, co w istotny sposób determinuje poziom konstytucyjnego standardu  w tym zakresie. W

licznych sprawach zawisłych przed Trybunałem,  w  których problem winy był  sygnalizowany,

istniały poważne wątpliwości co do tego, czy w ogóle – a jeżeli tak, to w jakich okolicznościach i

pod jakimi  warunkami -  naruszenie  przez ustawodawcę  konstytucyjnej zasady winy może  być

powodem  stwierdzenia  niezgodności  przepisu  prawa  karnego  z  Konstytucją.  W  sprawach,  o

których  mowa607,  kwestionowano  przepisy  sankcjonujące  wykonanie  obowiązków,  których

wypełnienie było – w przekonaniu podmiotów inicjujących postępowanie przed TK – niemożliwe

lub  nadmiernie  utrudnione.  Skoro  zaś  przewidziano  sankcję  za  naruszenie  obowiązku,  którego

adresat  dochować  nie  mógł,  istniało  ryzyko  pociągnięcia  do  odpowiedzialności  karnej  bez

przypisania winy. W orzeczeniach Trybunału (oraz w zdaniach odrębnych do zapadłych orzeczeń)

różnorodnie  rozstrzygano,  czy  wskazywana  wadliwość  rzeczywiście  dotyczy  przepisu

wyrażającego  normę  sankcjonującą,  czy  też  raczej  („tylko”  lub  „także”)  przepisu(-ów)

zawierającego  (-ych)  normę  merytoryczną608.  W  jednym  z  prezentowanych  w  tym  względzie

poglądów twierdzono, że tak długo jak obowiązujące przepisy nie wykluczają powołania się przez

organy  stosujące  prawo  na  zasadę  winy  jako  na  okoliczność  uzasadniającą  uwolnienie  od

odpowiedzialności karnej,  brak  jest  podstaw do  twierdzenia,  że  dana  regulacja  narusza  zasadę

nullum crimen sine culpa. Punkt ciężkości rozstrzygania poszczególnych wątpliwych przypadków

spoczywa bowiem na organach stosujących prawo, które z powołaniem na zasadę winy powinny

oceniać  konkretne  przypadki  niewypełnienia  obowiązków  i  uwalniać  od  odpowiedzialności  w

sytuacjach stwierdzenia braku elementu indywidualnej zarzucalności. 

cytowanej tam literaturze.
607 Wyrok TK z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn.: P 16/08, OTK ZU 10/A/2008, poz. 181, wyrok TK z dnia 18 lipca

2012r., sygn.: K 14/12, OTK ZU 7/A/2012, poz. 82.
608 O konsekwencjach  przyjęcia  jednego  bądź  drugiego rozstrzygnięcia  por.  szerzej:  A.  Barczak-Oplustil,  Sporne

zagadnienia istoty..., op. cit., s. 86 oraz J. Lachowski (w:) A. Marek (red.), System Prawa Karnego (...) op. cit., s.
645, Nb 464.
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2 Problematyczne  jest  zagadnienie  dopuszczalności  bezpośredniego  stosowania

konstytucyjnej zasady winy przez sądy oraz przez inne organy stosujące prawo (karne). O ile na

pewnym  poziomie  ogólności  istnieje  zgoda,  co  do  tego,  że  adresatem  wspomnianej  zasady

konstytucyjnej są również organy stosujące prawo, brak jest już  jasności co do zakresu i sposobu

bezpośredniej aplikacji postulatu nullum crimen sine culpa. Chodzi przede wszystkim o możliwość

oparcia  konkretnego  rozstrzygnięcia  na  zasadzie  winy,  dekodowanej  wprost  z  przepisów

Konstytucji. Istota problemu wyraża się w pytaniu o to, czy w przypadku ustalenia, że dany reżim

odpowiedzialności  ma  charakter  karny  w  rozumieniu  konstytucyjnym,  a  jednocześnie,  że

ustawodawca  nie  czyni   indywidualnej  zarzucalności  przesłanką  tej  odpowiedzialności  (nie

pozwala  na  uwolnienie  od  odpowiedzialności  z  powołaniem  na  tego  rodzaju  okoliczność),

możliwe  jest  zaczerpnięcie  tej zasady wprost  z  Konstytucji  i  zastosowanie  jej  do  konkretnego

przypadku.  Wątpliwości  związane  z  zakresem  i  sposobem  ewentualnego  bezpośredniego

stosowania tej zasady konstytucyjnej dotyczą również „szerokości” i „głębokości” dopuszczalnych

korekt  obowiązującego prawa w oparciu  o wywodzoną  z  Konstytucji  zasadę winy w obszarze

prawa karnego. Kolejnym pytaniem jest to, czy możliwość dekodowania tej zasady bezpośrednio z

Konstytucji  oraz  jej  aplikacji  do  konkretnej  rozstrzyganej  sprawy  przysługuje  w  jednakowym

stopniu wszystkim organom stosującym prawo, a jeśli nie, jaka cecha różnicuje przysługujące im w

tym zakresie kompetencje.

3 W orzecznictwie Trybunału sygnalizowany był również problem tych instytucji prawa

karnego  materialnego,  które  polegają  na  wymierzeniu  jednostce  pewnej formy  dolegliwości  w

oparciu do „nie-definitywne” przypisanie tej przesłanki odpowiedzialności konkretnemu sprawcy

czynu zabronionego. W tej samej grupie zagadnień sytuuje się problematyka takich instytucji,  w

których do orzeczenia dolegliwości wystarczające jest ustalenie popełnienia czynu zabronionego

albo naruszenia porządku prawnego, a zatem – przynajmniej prima faciae – bez stwierdzenia winy.

Kilkukrotnie Trybunał był konfrontowany z  kwestionowaniem zgodności tego typu regulacji z

zasadą nulla poena sine culpa609.  

4 W obszarze konstytucyjnej problematyki zasady winy znajduje się  nadto konglomerat

zagadnień o mieszanej, materialno – procesowej, proweniencji. Do grupy tych problemów zaliczyć

609 Chodzi  zwłaszcza  o  instytucje  probacyjne  lub  niektóre  rozwiązania  prawa  karnego  wykonawczego,  które
przesłanką rezygnacji ze stosowanego wobec sprawcy dobrodziejstwa czynią takie elementy, jak np. „naruszanie
przez sprawcę porządku prawnego”, por. w dalszej części rozważania dot. postanowienia TK z dnia 29 października
2013 r., sygn. akt: P 34/12, OTK ZU 7/A/2013, poz. 117, odnoszącego się do art. 75 k.k.
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należy w szczególności domniemanie niewinności, rozkład ciężaru dowodu winy w postępowaniu

karnym oraz konstytucyjne  wymogi co  do  formy orzeczenia  przypisującego  winę  oraz statusu

podmiotu posiadającego kompetencję do wydania takiego orzeczenia.  Kwestie  te –  z uwagi na

materialoprawną  orientację  niniejszej  pracy  -  nie  będą  zasadniczo  stanowiły  przedmiotu

rozważań610.

3 Konstytucyjne źródła wymogu winy jako przesłanki odpowiedzialności karnej

Relacjonowane na wstępie spory co do konstytucyjnych podstaw obowiązywania zasady

winy w prawie karnym znajdują odzwierciedlenie w zróżnicowanym w omawianym tu względzie

orzecznictwie Trybunału. Prezentuje ono w szczególności pogląd, zgodnie z którym zasada nullum

crimen  sine  culpa  znajduje  swoje  konstytucyjne  zakorzenienie  w  art.  42  ust.  1611.  Trybunał

przyznaje przy tym612, że przepis ten nie wyraża zasady winy wprost, lecz - zdaniem Trybunału -

możliwe  jest  wyinterpretowanie  tego  wymogu  z  tej części  wspomnianej  jednostki  redakcyjnej

Konstytucji RP, w której jest mowa o odpowiedzialności za „c z y n” 613 (podkr. - P. C.). 

Trafnie zwrócono uwagę w literaturze przedmiotu, że argumentacja Trybunału wywodząca

wymóg  „winy”  z  wymogu  „czynu”  nie  jest  do  końca  przekonująca614.   Zrównanie  obu  tych

warunków prowadzi do zbytniego ograniczenia zawartości treściowej konstytucyjnej zasady winy

w obszarze prawa karnego. Dowolność zachowania – a więc możliwość dostosowania zachowania

do  woli  –  może  być  traktowana  jako  jeden  z  warunków przypisania  winy,  nie  może  jednak

wyczerpywać istoty tej przesłanki615. 

Jest  zrozumiałe,  że próba oparcia wymogu winy na użytym w art. 42 ust. 1 Konstytucji

pojęciu „czynu” jest przede wszystkim rezultatem braku wyraźnej konstytucjonalizacji zasady winy

jako podstawy odpowiedzialności karnej. Ten właśnie deficyt skłania Trybunał Konstytucyjny do

610 Rekonstrukcji konstytucyjnego standardu w tym zakresie dokonuje P. Wiliński, Proces karny w świetle Konstytucji
RP, Warszawa 2011 r.

611 Zdanie odrębne sędziego TK S. J. Jaworskiego do wyroku TK z dnia 10 lipca 2000 r., sygn. akt: SK 21/99, op. cit.
612 Wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn.: K 18/03 OTK ZU 10/A/2004, poz. 103.
613 Wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn.: K 18/03, op. cit., wyrok TK z dnia 8 stycznia 2008 r., sygn.: P 35/06

OTK ZU 1/A/2008, poz. 1.
614 Por. A. Zoll (w:) A. Zoll (red.) Kodeks karny. Komentarz (…), op. cit, s. 55 oraz aprobujący te krytyczne uwagi J.

Lachowskiego (w:) A. Marek (red.), System Prawa Karnego. (…), op. cit., s. 647, Nb 468.
615 Trzeba jednak zwrócić uwagę, że  w literaturze przedmiotu dostrzega się pewną zbieżność obu tych kategorii.

Formułowane  były  nawet  postulaty  rezygnacji  z  posługiwania  się  w  prawie  karnym  konstrukcją  czynu  oraz
swoistego rozdzielenia warunków tradycyjnie łączonych z tym elementem odpowiedzialności i powiązania ich z
innymi płaszczyznami struktury przestępstwa, to jest z bezprawności (co do warunku zewnętrzności) oraz winy (co
do  warunku dowolności),  por.  podsumowania  poglądów przedstawicieli  nauki  prawa  karnego przeprowadzone
przez P. Kardasa w: P. Kardas, Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym. Analiza teoretyczna. Kraków 2011, s. 43,
w  szczególności  powołany  tam  pogląd  J.  Majewskiego  w  pracy:  Prawnokarne  przypisywanie  skutku  przy
zaniechaniu. Zagadnienia węzłowe, Kraków, 1997. 
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poszukiwania  w  tekście  Konstytucji  możliwie  jednoznacznej  i  precyzyjnej  podstawy  jej

obowiązywania.  Przekonanie  o  potrzebie  odnalezienia  takiej  podstawy  nie  jest  tymczasem

bezdyskusyjne.  Mieć należy na uwadze, że każda formuła słowna, jaką nadano by tej zasadzie,

ograniczałaby w jakimś stopniu aktywność wykładniczą Trybunału. „Zamknięcie” zasady winy w

jednoznacznym przepisie Konstytucji wiązałoby się  z ryzykiem zadekretowania jednego z wielu

konkurencyjnych sposobów jej ujmowania prezentowanych w literaturze szczegółowej. Zabieg taki

z  pewnością  ograniczyłby  również  podatność  tej  kategorii  na  dynamiczną  –  uwzględniającą

modyfikacje  paradygmatu odpowiedzialności wraz z upływem czasu,  postępem przyrodniczych

nauk szczegółowych – wykładnię. Twierdzenia te - jak się wydaje - podważają tezę o potrzebie i

celowości poszukiwania takiej jednoznacznie wysłowionej podstawy obowiązywania zasady winy

w porządku konstytucyjnym.  Wiążących się  z takim podejściem wad nie rekompensuje wyższy

stopień jednoznaczności co do treści pojęcia winy oraz co do znaczenia zasady winy dla prawa

karnego, których można by się  spodziewać w przypadku jednoznacznej regulacji omawianej tu

kwestii.  Tekstualizacja  zasady  winy  po  pierwsze  wcale  nie  dawałaby  pewności  osiągnięcia

spodziewanego  rezultatu,  a  po  wtóre  brak  jest  podstaw  do  twierdzenia,  że  nie  jest  możliwe

odczytanie równie precyzyjnych znaczeń zasady winy z innych pojemniejszych norm lub zasad

konstytucyjnych.

Takie  same  zastrzeżenia  można  odnieść  do  prób poszukiwania  źródeł winy w aspekcie

materialno  prawnym   w  wynikającej  z  przepisu  art.  42  ust.  3  Konstytucji  RP   zasadzie

domniemania  niewinności616.  W  tym wypadku  zwrócić  jednak  należy  uwagę  na  inną  jeszcze

wątpliwość. Istotne zastrzeżenia budzi bowiem rozumowanie, zgodnie z którym skoro art. 42 ust. 3

Konstytucji  RP  zawiera  domniemanie  niewinności  w  procesie  karnym,  to  komunikuje  to

jednocześnie wymóg przypisania winy. Zawiera ono pozór intuicyjności, albowiem opiera się na

nieuzasadnionym  merytorycznie,   synonimicznym  rozumieniu  pojęcia  „winy”  na  gruncie

procesowym i  materialnoprawnym.  Zawartość semantyczna  obu tych kategorii we wskazanych

aspektach jest tymczasem do tego stopnia odmienna, że niweluje poprawność i perswazyjną siłę

powyższej argumentacji617. Pomijając jednak nawet te wątpliwości stwierdzić trzeba, że wskazanie

art.  42 ust.  3  Konstytucji  jako  źródła  obowiązywania  zasady winy  nie  wnosi żadnej  wartości

dodanej do prowadzonej z pozycji konstytucyjnych refleksji nad tą zasadą w prawie karnym. Nie

tylko bowiem nie mówi nic o istocie tej winy, ale nie wskazuje nawet kierunku treściowej analizy

616 Wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn.: K 18/03, op. cit.
617 Nie jest przy tym przekonujące twierdzenie, że zasadności tej argumentacji dowodzi to, że kategoria winy w sensie

procesowym jest „szersza” od materialno-prawnego rozumienia tego pojęcia – por. J.  Lachowski (w:) A. Marek,
System Prawa Karnego (…) op. cit., s. 648, Nb 469.
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tej kategorii. Pozwala jedynie – i to przy pominięciu powyższych wątpliwości – uznać, że zasada

winy jest wymogiem odpowiedzialności karnej, która to teza może być z łatwością dekodowania z

innych przepisów, czy też norm, zasad lub wartości konstytucyjnych.

4 Zakres zastosowania zasady 

1 Wyznaczenie  na  poziomie  konstytucyjnym  zakresu  zastosowania  zasady  winy  jako

przesłanki  odpowiedzialności,  dzieli  wszystkie  trudności,  jakie  napotykają  –  podejmowane

zarówno w orzecznictwie TK, jak i w literaturze przedmiotu - próby ustalenia konstytucyjnego

znaczenia takich pojęć jak: „odpowiedzialność karna” i „odpowiedzialność represyjna”. Z uwagi na

fakt, że zagadnienie to jest analizowane w innym miejscu niniejszej pracy, poprzestać tu można na

odesłaniu do tych właśnie rozważań. 

W znaczeniu ogólnosystemowym wina jest jedną z przesłanek odpowiedzialności. Trybunał

odróżnia  poszczególne  koncepcje  i  ujęcia  winy  na  gruncie  tradycyjnie  wyróżnianych  reżimów

odpowiedzialności.  Inna  jest  istota  winy  w  prawie  represyjnym,  inna  w  prawie  cywilnym  i

administracyjnym. O ile stosowanie odpowiedzialności represyjnej oparte być musi na podstawie

„indywidualnej, jednostkowej winy sprawcy”, na gruncie prawa cywilnego możliwe jest istnienie

odpowiedzialności powiązanej z obiektywnym naruszeniem prawa, a nawet odpowiedzialności za

cudze czyny618.  W obszarze prawa cywilnego  nie ma  także wymogu – charakterystycznego dla

winy w prawie  represyjnym –  obowiązku  uzależnienia  wielkości  i  rodzaju  sankcji  od stopnia

zawinienia619. Wszystko to prowadzi do wniosku, że brak jest uniwersalnego, ogólnosystemowego

pojęcia winy.

 Z pewnym wahaniem Trybunał wypowiada się o standardzie w zakresie wymogu winy jako

przesłanki odpowiedzialności karno-administracyjnej. Wahanie, o którym mowa, wyraża się w tym,

że w orzecznictwie jako zasadę przyjmuje się z jednej strony, że odpowiedzialność administracyjna

oraz sankcje administracyjne są stosowane automatycznie, z mocy ustawy, z tytułu samej tylko winy

obiektywnej, tj. opartej na obiektywnym naruszeniu normy sankcjonowanej. Z samego przedmiotowo

rozumianego  naruszenia  wywodzi się  uzasadnienie  postawienie  zarzutu niezachowania  należytej,

wymaganej w stosunkach danego  rodzaju,  ostrożności  620.  Z  drugiej jednak strony,  Trybunał  nie

618 Wyrok TK z dnia 4 lipca 2002 r., sygn.; P 12/01, OTK ZU 4/A/2002, poz. 50.
619 Wyrok TK z dnia 23 kwietnia 2002 r., sygn.: K 2/01, OTK ZU 3/A/2002, poz. 27.
620 Wyrok TK z dnia 24 stycznia 2006 r., sygn.: SK 52/04, OTK ZU 1/A/2006, poz. 6, dot. sankcji w postaci opłaty

dodatkowej wymierzanej na podstawie prawa celnego, podobnie w odniesieniu do sankcji podatkowych, w tym
zakresie por.: wyrok TK z dnia 29 kwietnia 1998 r., sygn.: K 17/97, OTK ZU 3/1998, poz. 30, wyrok TK z dnia 20
listopada 2004 r., sygn.: SK 31/04, OTK ZU 10/A/2004, poz. 110, wyrok TK z dnia 4 września 2007 r., sygn.: P
43/06, OTK ZU 8/A/2007, poz. 85, Por. również: wyrok TK z dnia 18 kwietnia 2000 r., sygn. K 23/99, ZU 3/200,
poz. 89, wyrok TK z dnia 14 czerwca 2004 r, sygn.: SK 21/03, OTK ZU 6/A/2004, poz. 56, wyrok TK z dnia 15
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utożsamia pojęcia „odpowiedzialności obiektywnej” z  „odpowiedzialnością absolutną”.  Podkreśla

tym samym, że wymogiem konstytucyjnym w odniesieniu do odpowiedzialności obiektywnej jest to,

że podmiot odpowiedzialności może się od niej uwolnić, jeżeli wykaże, że uczynił wszystko, czego

można było od niego rozsądnie wymagać, aby do naruszenia przepisów nie dopuścić621. Widoczna

jest zatem rozbieżność co do poziomu standardu konstytucyjnego w zakresie winy w obrębie prawa

administracyjnego  czy  karnoadministracyjnego.  O  ile  w  pierwszej  grupie  orzeczeń  Trybunał

opowiedział się za  obiektywnym charakterem odpowiedzialności administracyjnej, nieuzależnionej

od  winy i  nieuwzględniającej  indywidualnych  okoliczności  sprawy,  to  w  drugiej  zaprezentował

pogląd o konieczności powiązania  nakładania  kar  administracyjnych  z winą sprawcy naruszenia

prawa (rozumianą jako umożliwienie wykazania, że to naruszenie jest następstwem okoliczności, za

które on nie jest odpowiedzialny) oraz z  indywidualizacją wymiaru kary622. 

Wątpliwości  pogłębia  fakt,  że  w  orzecznictwie  Trybunału  dostrzec  można  inny  jeszcze

element relatywizujący założenie wyjściowe o obiektywnej, czysto przedmiotowej definicji winy w

prawie  karno-administracyjnym.  Zgodnie  z  omawianą  tu  grupą  poglądów,  brak  w  strukturze

odpowiedzialności takiej przesłanki, która odnosząc się do elementów podmiotowych, uniemożliwia

indywidualizację odpowiedzialności, jest również problemem z punktu widzenia zgodności z zasadą

proporcjonalności623. W świetle powyższego, nie tylko nie jest zatem jasne, czy zakaz stosowania

odpowiedzialności obiektywnej dotyczy całego prawa administracyjnego. Nawet przy przyjęciu, że

tak nie jest i że w pewnych przypadkach ustawodawca powinien umożliwić stronie wykazanie, że

„uczyniła wszystko, czego można było od niej rozsądnie wymagać, aby do naruszenia przepisów nie

dopuścić”, brak jest jasności co do tego, czy kryterium decydującym jest tu wyróżniany w oparciu o

dodatkowe  kryteria  pewien  podtyp  odpowiedzialności  administracyjnej,  czy  też  wzgląd  na

proporcjonalność odpowiedzialności i orzekanych sankcji (z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 31 ust. 3

Konstytucji RP w powiązaniu z konkretnym prawem podmiotowym624). Nie wiadomo tym samym,

czy konstytucyjny standard w ogóle wyklucza odpowiedzialność karno-administracyjną pozbawioną

stycznia 2007, sygn.: P 19/06, OTK ZU 1/A/2007, poz. 2, wyrok TK z dnia 31 marca 2008, sygn.: SK 76/06, OTK
ZU2/A/2008, poz. 30, wyrok TK z dnia 22 września 2009 r., sygn.: SK 3/08, OTK ZU 8/A/2009, poz. 125, wyrok
TK z dnia 25 marca 2010 r., sygn.: P 9/08, OTK ZU3/A/2010, poz. 26, wyrok TK z dnia 9 lipca 2012, sygn.: P 8/10,
sygn.: P 8/10, OTK ZU7/A/2012, poz. 75.

621 Orzeczenia z dnia 26 kwietnia 1995 r., sygn. K 11/94, OTK z 1995 r., cz. I, poz. 12; 26 września 1995 r., sygn. U
4/95, OTK ZU nr 1/1995, poz. 4; 27 kwietnia 1999 r., sygn. P 7/98, OTK ZU nr 4/1999, wyrok TK z dnia 4 lipca
2002 r.,  sygn.; P 12/01, op.  cit.,  s.  11,  wyrok TK z dnia  14 października 2009 r.,  sygn. Kp 4/09,  OTK ZU nr
9/A/2009, poz. 134.

622 Por. podsumowanie linii orzeczniczej Trybunał w wyroku  TK z dnia 1 lipca 2014 r., sygn.: SK 6/12,  OTK ZU
7/A/2014, poz. 78

623 Por.  wyrok TK z dnia 13 marca 2007 r., sygn.: K 8/07, OTK ZU nr 3/A/2007, poz. 26), wyrok TK z dnia  11 maja
2007 r., sygn.: i K 2/07, OTK ZU nr 5/A/2007, poz. 48, zdanie odrębne Sędziego TK Marka Mazurkiewicza do
wyroku TK z dnia 5 maja 2009 r., sygn. P 64/07, OTK ZU5/A/2009, poz. 64, wyrok TK z dnia  14 października
2009 r., sygn. Kp 4/09,  op. cit.

624 Wyrok TK z dnia 5 kwietnia 2011 r., sygn.: P 26/09, OTK ZU3/A/2011, poz. 18

284



owego „podmiotowego minimum”,czy też pozwala na jej wprowadzenie pod warunkiem zgodności z

zasadą proporcjonalności (a więc zależnie od surowości i  rodzaju orzekanych sankcji,  charakteru

kolidujących dóbr itd.).

Dodatkowe  jeszcze  komplikacje  wywołuje  zestawienie  poglądów  Trybunału  na  temat

charakterystyki  przesłanek  odpowiedzialności  wypowiadanych w poszczególnych  typach  sporów

konstytucyjnych.  Szczególne  wątpliwości  co  do  spójności  wypowiedzi  Trybunału  w  zakresie

charakteru  odpowiedzialności  administracyjnej,  funkcji  sankcji  oraz  charakterystyki  przesłanek

odpowiedzialności  wywołuje  zestawienie  orzecznictwa  dotyczącego  zarzutów naruszenia  zakazu

multiplikacji  odpowiedzialności  z  orzecznictwem  dotyczącym  przesłanki  winy  jako  podstawy

odpowiedzialności625. Istnieje potrzeba uzgodnienia poglądów Trybunału wyrażanych na gruncie obu

kategorii spraw. Z zestawienia standardu konstytucyjnego wypracowanego na gruncie zasady ne bis

in  idem  wynika  jednoznacznie,  że  sam  administracyjno-prawny  charakter  regulacji  (w  sensie

zaszeregowania  do  jednej  z  gałęzi  prawa  pozytywnego),  nie  wyklucza  przyjęcia  represyjnego

charakteru  odpowiedzialności.  Za  ustabilizowany  uznać  jednocześnie  należy pogląd  o  potrzebie

uczynienia winy przesłanką odpowiedzialności represyjnej. Ta zatem grupa wypowiedzi Trybunału,

która  a  limine  wyklucza  zasadność  oceny  przepisu  prawa  administracyjnego  z  art.  42  ust.  1

Konstytucji  RP  w  zakresie  wymogu  winy  wydaje  się  niespójna  z  orzecznictwem  Trybunału

wypracowanym na gruncie zasady ne bis in idem.

Niespójność dostrzec również można w związku z wyraźną  modyfikacją konstytucyjnego

standardu w zakresie sankcji administracyjnych, zapoczątkowaną powołanym już wyżej wyrokiem w

sprawie SK 6/12. Zaprezentowane  w tej sprawie  stanowisko  zrywało  z utrwalonym do tej pory

poglądem Trybunału,  zgodnie z którym z uwagi na administracyjny charakter odpowiedzialności,

brak  było  konstytucyjnego  wymogu  wkomponowania  w  jej  strukturę  wymogu  winy bądź  innej

przesłanki  pozwalającej  uwzględnić  podmiotowy  element  odpowiedzialności.  Zakwestionowanie

tego  zapatrywania  należy  ocenić  pozytywnie.  Zwrócić  jednak  trzeba  uwagę,  że  równolegle  z  z

omawianym  wyże  problemem  konstytucyjnym,  obecna  była  wątpliwość  co  do  zgodności  z

Konstytucją (z art. 10 Konstytucji RP)626 przekazania organom administracji jurysdykcji w zakresie

wymierzania kar. Ustosunkowując się do tego problemu, Trybunał wielokrotnie podkreślał, że brak

jest sygnalizowanej niezgodności,  ponieważ w przypadku sankcji administracyjnych nie można w

ogóle  mówić  o „wymierzaniu  kar”,  lecz  co  najwyżej  o  ich  stosowaniu.  Powoływano  się  w  tej

argumentacji  na  czysto  przedmiotowy charakter  przesłanek  odpowiedzialności  administracyjnej  i

karno-administraczjnej,  tudzież na brak możliwości miarkowania określonych ściśle  przez ustawę
625 Por. z rozważaniami prowadzonymi w ramach rozdziału o zakazie multiplikacji odpowiedzialności w orzecznictwie

Trybunału.
626 Por. np. wyrok TK z dnia 15 stycznia 2007 r., sygn. P 19/06, op. cit. oraz powołane tam wcześniejsze orzecznictwo.
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sankcji. Nie ulega wątpliwości, że racjonalizacja ta ulega dezaktualizacji w związku ze stanowiskiem

Trybunału wyrażony w sprawie SK 6/12.

2 Ustawodawca co do zasady dysponuje swobodą w określaniu podstaw odpowiedzialności.

Jedynie  w  przypadkach  pewnych  kwalifikowanych  jej  odmian  Konstytucja  wprowadza  w  tym

zakresie  pewne  ograniczenia.  Ustawa  zasadnicza  daje  podstawy  do  rekonstrukcji  niektórych

treściowych kryteriów ograniczania omawianej swobody.  Należą do nich surowość konsekwencji

orzekanych  w ramach  poszczególnych  reżimów odpowiedzialności  oraz  funkcja  danego  reżimu

odpowiedzialności,  w  tym  zwłaszcza  związanie  jej  z  wyrazem  potępienia  dla  sprawcy  czynu

sprzecznego z prawem627. W zakresie prawa represyjnego granicą swobody w wyznaczaniu podstaw

odpowiedzialności  jest  „indywidualna  personalna  odpowiedzialność”628 sprawcy  za  konkretne

naruszenie prawa. 

Decydując  o  winie,  jako  przesłance  odpowiedzialności  za  poszczególne  typy  naruszenia

prawa  bądź  naruszenia  poszczególnych  typów  dóbr  prawnych,  ustawodawca  musi  przestrzegać

pewnej  konsekwencji.  Za  naruszające  zasady  lub  wartości  konstytucyjne,  może  zostać  uznane

nieuzasadnione zróżnicowanie reżimów odpowiedzialności, polegające na wkomponowaniu winy w

strukturę  jednego  z tych reżimów oraz na jednoczesnej rezygnacji z  takiej  przesłanki w innym.

Wątpliwości  konstytucyjne  dotyczyć  mogą  tych  zwłaszcza  przypadków  opisanej  wyżej

dywersyfikacji,  gdy zróżnicowaniu  merytorycznych  warunków przypisania  odpowiedzialności  w

ramach poszczególnych reżimów,  towarzyszyć  będzie  jednorodność  bądź wyraźne podobieństwo

funkcji629. 

 3 Wina prowadzi do zawężenia zakresu odpowiedzialności. Uczynienie więc z winy warunku

odpowiedzialności może być również oceniane z perspektywy dóbr prawnych, które chroni dany

reżim odpowiedzialności. Uzależnienie odpowiedzialności od winy może być zatem postrzegane jako

zbytnie  zawężenie  ochrony  konstytucyjnie  istotnego  dobra  prawnego630,  a  tym  samym
627 Wyrok  TK z dnia  1 lipca  2014 r.,  sygn.  SK 6/12,  OTK ZU7/A/2014,  poz.  68,  s.  28,  w którym przyjęto,  że:

„Odpowiedzialność karna, w ramach której wymierzane są kary „kryminalne”, m.in. grzywna za przestępstwa i
wykroczenia,  ma  silne  konotacje  moralne,  które  nie występują  w  zasadzie  w  związku  z  orzekaniem  kary
administracyjnej. Skazanie przez sąd karny oznacza pewną stygmatyzację (napiętnowanie) i niekiedy pociąga za
sobą dalsze,  niekorzystne  dla ukaranego, skutki,  np. w postaci  ograniczenia możliwości  zatrudnienia w służbie
publicznej lub na określonych stanowiskach w innych działach zatrudnienia, bądź pełnienia funkcji publicznych”.

628 Wyrok TK z dnia 18 lipca 2012 r, sygn.: K 14/12, op. cit.
629 Por. zd. odrębne  Sędziego TK Wojciecha Hermelińskiego do wyroku TK z dnia 7 lipca 2009 r., sygn.: K 13/08,

OTK ZU7/A/2009, poz. 105, dot. przepisów ustawy o rybołówstwie, wskazując na możliwe naruszenie w takim
układzie konstytucyjnych zasad równości, prawidłowej legislacji bądź proporcjonalności.

630 Tak np.:  wyrok  TK z  dnia  3 marca  2004 r.,  sygn.:  K 29/03,  OTK ZU3/A/2004,  poz.  17 oraz  wyrok  TK z  7
października  2003  r.,  sygn.:  K 4/02,  OTK  ZU  8/A/2003,  poz.  80,  dot.  ograniczenia  prawa  poszkodowanych
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nieuzasadnione  wartościami  konstytucyjnymi.  Niedopuszczalnym z  punktu  widzenia  Konstytucji

ograniczeniem ochrony   danego  dobra  prawnego  może  być  nie  tylko  samo  uczynienie  z  winy

sprawcy jednej z przesłanek odpowiedzialności, lecz również nieodpowiednie ukształtowanie ciężaru

dowodzenia jej poniesienia631.

4 Podkreślenia  wymaga,  że  Trybunał  wyraźnie  przyjmuje,  iż  nie  znajduje  należytej

konstytucyjnej  podstawy adresowany do ustawodawcy zakaz osobnego, a częściowo i odrębnego

wobec  regulacji  kodeksu  karnego,  normowania  problematyki  szeroko  rozumianej

odpowiedzialności  karnej.  Akceptowana  jest  tym  samym  teza  o  niejednolitym  poziomie

konstytucyjnego standardu w obszarze „odpowiedzialności karnej” w znaczeniu konstytucyjnym.

Zdaniem Trybunału, w sytuacji, gdy regulacja danego typu odpowiedzialności karnej winna opierać

się na założeniach odmiennych wobec tych właściwych prawu karnemu sensu stricto, ustawodawca

jest w pełni uprawniony dokonać tego rodzaju odejścia od modelu wyznaczonego dla tej dziedziny

prawa632. Pogląd ten został sformułowany w sprawie, w której przedmiotem oceny Trybunału była

regulacja kodeksu karnego skarbowego, dotycząca przesłanek wymiaru kary.  Dostrzec tu zatem

trzeba pewien istotny problem, związany z legitymizacją prezentowanego wyżej poglądu. Wszak

przesłanki  i  zasady  orzekania  kar  w  postępowaniu  karnym nie  stanowią  przedmiotu  regulacji

konstytucyjnej, w każdym razie żadne jednoznaczne reguły nie wynikają w ty m zakresie z art. 42

Konstytucji RP. Jak się  wydaje przekonanie o  dopuszczalności zróżnicowania  konstytucyjnego

standardu w obrębie odpowiedzialności karnej nie może również dotyczyć wynikających z art. 42

Konstytucji reguł konstrukcyjnych odpowiedzialności karnej, takich jak zasada odpowiedzialności

za czyn, zasada winy, zakaz wstecznej skuteczności zaostrzającej zakres odpowiedzialności karnej.

Odnosić się natomiast może – jak się wydaje – do tych zasad, których treść normatywna nie jest

sztywno definiowania  na płaszczyźnie  konstytucyjnej,  a więc np. do zasady określoności.  Tego

rodzaju  ograniczenie  wynika  również,  choć  nie  wprost,  z  wypowiedzi  samego  Trybunału

Konstytucyjnego,  sformułowanej  na  kanwie  omawianej  w  tym  miejscu  P 5/00.  Podkreślenia

wymaga  bowiem istotne zastrzeżenie,  którym Trybunał  opatruje  cytowany wyżej  pogląd.  Otóż

granicą dopuszczalnych modyfikacji poziomu konstytucyjnych wymagań pod adresem regulacji

funkcjonariuszy policji i żołnierzy do dochodzenia przed sądem odszkodowania w pełnej wysokości ze względu na
wystąpienie  „winy  nieumyślnej”,  orzecznictwo  TK  dotyczącego  uzależnienia  odpowiedzialności  władzy
państwowej od udowodnienia winy urzędnika, por. np. wyrok TK z dnia 4 grudnia 2001 r., sygn. SK 18/00, OTK
ZU 8/2001, poz. 256, wyrok TK z dnia 20 stycznia 2004 r.,  sygn.: SK 26/03, OTK ZU1/A/2004, poz. 3. Zob.
również wyrok TK z dnia 22 maja 2013, sygn.: P 46/11, OTK ZU 4/A/2013, poz. 42 w zakresie braku uzależnienia
przywrócenia pracownika do pracy od winy pracodawcy naruszającego przepisy o rozwiązaniu stosunku pracy bez
wypowiedzenia.  

631 Wyrok TK z dnia 2 grudnia 2008 r., sygn.: K 37/07, OTK ZU10/A/2008, poz. 172. 
632 Wyrok TK z dnia 16 stycznia 2001 r., sygn.: P 5/00, OTK ZU 1/2001, poz. 1.
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odpowiedzialności  karnej  jest  „treść  norm  konstytucyjnych  determinujących  sferę

odpowiedzialności karnej”633.  

W zakresie szeroko rozumianego prawa karnego, a więc prawa karnego sensu strico, prawa

wykroczeń634,  prawa  karnego  skarbowego635 oraz  odpowiedzialności  podmiotów zbiorowych636

Trybunał przyjmuje pewne  wspólne dla wszystkich tych rodzajów odpowiedzialności minimum.

Wina zawsze pełni tu funkcję legitymizującą,  co oznacza,  że stosowanie każdej postaci represji

dopuszczalne jest tylko jako reakcja na zachowanie zawinione637. Przypisanie odpowiedzialności

karnej musi  być  oparte  na  „przesłance zarzucalności,  jaką  jest  możliwość zgodnego  z  prawem

zachowania”638.  Wykazanie  niemożności  podjęcia  zachowania  zgodnego  z  prawem i  uniknięcia

sankcji o charakterze represyjnym winno zawsze prowadzić do uwolnienia od odpowiedzialności

represyjnej639.  

5 W obszarze prawa deliktów dyscyplinarnych Trybunał akceptuje analogiczne rozumienie

istoty winy, analogiczną jej funkcję640, dopuszczając jednocześnie pewne odmienności, czy to co do

aspektów  organizacyjno  –  proceduralnych  (np.  status  organów uprawnionych  do  orzekania  w

przedmiocie  przypisania  winy)641,  czy  też  co  do  funkcji  i  zakresu  stosowania  domniemania

niewinności642.  Podobne  niewielkie  odstępstwa  od sposobu rozumienia  winy w prawie  karnym

Trybunał przewiduje w przypadku odpowiedzialności lustracyjnej, podkreślając, że postępowanie

lustracyjne  należy  do  tej  kategorii  postępowań  represyjnych  (sankcjonująco-dyscyplinujących),

dotyczących  bezpośrednio  sfery  praw  osobistych  obywateli,  do  których  odnoszą  się  bardziej

surowe wymagania i silniejsza ochrona konstytucyjna643.

5 Mechanizm kontroli 

W  orzecznictwie  Trybunału  Konstytucyjnego  dotyczącym  winy  jako  przesłanki

633 Ibidem, s. 7.
634 Wyrok TK z dnia 3 czerwca 2014 r., sygn.: K 19/11, OTK ZU6/A/2014, poz. 60.
635 Wyrok  TK  z  dnia  8  stycznia  2008  r.,  sygn.:  K  35/06,  op.  cit.,  dot.  instytucji  dobrowolnego  poddania  się

odpowiedzialności na gruncie k.k.s.
636 Wyrok TK z 3 listopada 2004 r., sygn. K 18/03,  op. cit.,  postanowienie TK z dnia 18 listopada 2009 r., sygn.: P

97/08, OTK ZU 10/A/2009, poz. 157
637 Wyrok TK z 3 listopada 2004 r., sygn. K 18/03, op. cit.
638 Wyrok TK z 3 listopada 2004 r., sygn. K 18/03 , op. cit., s. 19.
639 Wyrok TK z dnia 15 października 2013 r., sygn.: P 26/11, OTK ZU7/A/2013, poz. 99.
640 Wyrok TK z dnia 19 kwietnia 2011 r., sygn.: K 19/08, OTK ZU 3/A/2011, poz. 24.
641 Wyrok TK z dnia 27 lutego 2001 r., sygn. K 22/00, wyrok TK z dnia 11 września 2001 r.
642 Wyrok TK z dnia 2 września 2008 r., sygn. : K 35/06, OTK ZU7/A/2008, poz. 120, wyrok TK z dnia 6 listopada

2012 r., sygn. K 21/11, OTK ZU10/A/2012, poz. 119.
643 Por. m.in. wyrok TK z dnia 10 listopada 1998 r., sygn. K 39/97., ZU6/1998, poz. 99.
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odpowiedzialności karnej bardzo często wymogi dotyczące ukształtowania tego elementu struktury

przestępstwa  rozważane  są łącznie  z  wymogami tyczącymi  innej  przesłanki  odpowiedzialności

karnej,  jaką jest „czyn”. Przyznać trzeba, że przyczyną nałożenia się obu problemów jest często

wadliwość bądź brak precyzji podmiotu inicjującego postępowanie kontrolne. Możliwość konfuzji

obu  tych  grup  zagadnień  pogłębia  jeszcze  wspomniana  już  wyżej  tożsamość  wzorca

konstytucyjnego  wysławiającego  zasady  nullum crimen  sine  actione  oraz  nullum  crimen/nulla

poena  sine  culpa.  Niezależnie  do  tego  postulować  należy  w  pełni  konsekwentne,  oddzielne

traktowanie  obu  zasad  konstytucyjnych  w procesie  kontroli  zgodności  przepisów ustawowych.

Przedmiotem szczególnej uwagi Trybunału winna być prawidłowa rekonstrukcja istoty wątpliwości

konstytucyjnych  oraz  dostosowanie  do  niej  szerokości,  głębokości  własnej  kontroli  oraz

adekwatnej  argumentacji.  Granicę  obowiązków  Trybunału  w  tym  zakresie  wyznaczają  –

prawidłowo  odczytane644 -  zasady  postępowania  przed  sądem  konstytucyjnym  oraz  warunki

formalne poszczególnych trybów kontroli. 

  W kontekście mechanizmu kontroli konstytucyjnej przepisu prawa karnego z konstytucyjną

zasadą  winy  wątpliwości  budzi  prawidłowa  identyfikacja  źródła  domniemanej  niezgodności.

Zagadnienie  to  przekłada  się  następnie  na  problem  prawidłowego  wskazania  przedmiotu

zaskarżenia oraz wzorca kontroli. Niejasno rysuje się w orzecznictwie Trybunału to, czy naruszenie

konstytucyjnej zasady winy ma swą przyczynę w sposobie ujęcia normy merytorycznej, czy też w

normie sankcjonującej, której źródłem jest przepis prawa karnego (niezależnie od jego systemowej

lokalizacji).  Dostrzega  się,  że  w  pewnych  sytuacjach  wątpliwości  budzi  już  sam  zakres

obowiązków nałożonych na podmiot odpowiedzialności karnej. W niektórych przypadkach  wydaje

się on być tak rozległy, że już na płaszczyźnie generalno – abstrakcyjnej uzasadnione mogą być

wątpliwości co do tego, czy adresat normy prawnej będzie miał możliwość zachowania się zgodnie

z dyspozycją. Istotą wątpliwości jest tu stwierdzenie, że opis zachowania lub stanu rzeczy, których

odpowiednio  podjęcie  (przy  typach  formalnych)  lub  sprowadzenie  (przy  typach  skutkowych)

stanowi podstawę odpowiedzialności został tak ujęty,  że nie  jest  możliwe  postawienie  sprawcy

zarzutu, że podjął zabronione zachowanie bądź doprowadził do powstania negatywnie przez ustawę

wartościowanego stanu rzeczy. Najczęściej zarzut ten odnoszony jest jedynie do fragmentu zakresu

normowania  normy  merytorycznej,  a  źródła  owej  niemożności  dochowania  posłuchu  normie

prawnej są zróżnicowane. 

Mogą  one  na  przykład  odwoływać  się  do  elementów  zewnętrznej  wobec  zjawisk

normatywnych rzeczywistości. W sprawie  K 14/12645 wnioskodawca opierał swą argumentację na

644 Por. rozdział dotyczących ustrojowych uwarunkowań konstytucyjnego standardu prawa karnego.
645 Wyrok TK z dnia 18 lipca 2012 r., sygn.: K 14/12, op. cit.
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twierdzeniu, że liczba gmin na terenie RP oraz nieograniczona właściwie liczba miejsc, w których

przedstawiciele  komitetów  wyborczych  mogą  rozmieszczać  materiały  wyborcze  sprawia,  że

kryminalizacja nieusunięcia tych materiałów  nałożona na pełnomocników komitetów wyborczych

wykracza  poza  możliwości  wzorca  normatywnego.  Mogą  one  również  stanowić  wypadkową

elementów  normatywnych  oraz  empirycznych.  W  sprawie  P  16/08646,  powodu  niemożności

zawarcia  w  terminie  umów  uwłaszczeniowych  (który  to  obowiązek  był  obwarowany  sankcją

odpowiedzialności  za  wykroczenie)  upatrywano  w  normatywnym  kształcie  postępowań

geodezyjnych  oraz  wieczystoksięgowych  oraz  liczbie  wniosków wpływających  do  podmiotów

zobowiązanych oraz czasu niezbędnego na ich rozpoznanie.

Powstaje  zatem  wątpliwość,  czy  zarzut  naruszenia  Konstytucji  przez  przepis

kryminalizujący  powyższe  przypadki  niedania  posłuchu  normie  prawnej   dotyczyć  powinien

przepisu prawa karnego wysławiającego normę sankcjonującą (i tym samym jako wzorzec kontroli

wskazywać konstytucyjną zasadę winy w prawie karnym), czy też przepisu (przepisów), którym

przepis prawa karnego udziela sankcji (i koncentrować się na naruszeniu zasady państwa prawnego

i zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa).  

Wydaje się, że skonstruowany w omawiany tu sposób zarzut odnosi się przede wszystkim

do  przepisów wyrażających  normy  sankcjonowane.  Istotą  wątpliwości  konstytucyjnych  jest  tu

bowiem nałożenie na adresata normy prawnej obowiązków, których nie jest w stanie wypełnić. W

tym sensie zarzut nie dotyczy więc – biorąc rzecz ściśle - winy w rozumieniu prawa karnego, w

tym sensie,  że skierowany jest  wprost  do warunku dowolności zachowania,  który prawo  karne

wprawdzie  inkorporuje  w  poczet  warunków  pociągnięcia  do  odpowiedzialności  karnej,  który

jednak zawarty jest już na poziomie normy sankcjonowanej. Istota niezgodności tkwi tu w sposobie

ukształtowania dyspozycji normy sankcjonowanej, a wzorcem do oceny konstytucyjności takiego

rozwiązania  normatywnego  jest  zasada  demokratycznego  państwa  prawnego,  zasada  zaufania

obywatela do państwa i tworzonego przez nie prawa  oraz w zasada przyzwoitej legislacji – art. 2

Konstytucji  RP.  W  tych  bowiem  przepisach  Konstytucji  znajduje  swoje  oparcie  zasada

impossibilium nulla est obligatio647.

Wątpliwe  jednak  wydawać  się  może  stwierdzenie,  że  powyższy  zarzut  może  stać  się

również  powodem  stwierdzenia  niezgodności  z  Konstytucją  przepisu  wysławiającego  normę

sankcjonującą.  Nie  do  końca  trafne  byłoby bowiem przyjęcie,  że skoro niezgodne  z  normami

konstytucyjnymi jest nakazanie adresatowi normy prawnej wykonania obowiązku, którego nie jest

w  stanie  wykonać,  to  tym bardziej  niekonstytucyjne  jest  obwarowanie  niewykonania  takiego

646 Wyrok TK z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn.: P 16/08, op. cit.
647 Ibidem.
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obowiązku sankcją. Prawidłowość takiego rozumowania jest uzależniona od prawdziwości zdania,

zgodnie z którym przepis prawa karnego przewiduje karalność zachowania, którego adresat normy

merytorycznej nie jest  w stanie  wykonać.  Wydaje  się,  że tak długo,  jak konkretny przepis  nie

wyłączy możliwości  uwolnienia  od odpowiedzialności  karnej  w  takim przypadku,  brak  będzie

możliwości stwierdzenia niezgodności z konstytucyjną zasadą winy. W kolejnym punkcie rozważań

przedmiotem uwagi  będzie  dopuszczalność  i  ewentualnie  warunki  wywiedzenia  takiej  zasady

wprost  z  przepisów Konstytucji.  W tym miejscu trzeba stwierdzić,  że de lege  lata  problem,  o

którym mowa, będzie wyrażał się przede wszystkim w zakresie zastosowania art. 1 § 3 k.k. (w zw.

z art. 116 k.k.), art. 1 § 2 k.w. ( w zw. z art. 48 k.w.), art. 1 § 3 k.k.s. Opisany wyżej sposób oceny

konstytucyjności przepisów w ramach omawianego tu zarzutu przyjmuje w swoim orzecznictwie

Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem Trybunału,  niezbędna jest w takich przypadkach ocena normy

merytorycznej,  dla  której  sankcję  tworzy kwestionowany przepis  prawa  karnego.  Uprzednie  w

stosunku do rozstrzygnięcia,  czy niedochowanie przez sprawcę obowiązku nałożonego na niego

dyspozycją normy sankcjonowanej miało charakter zawiniony, winno być bowiem ustalenie czy

doszło do popełnienia czynu bezprawnego648. 

Wadliwe  wskazanie  przedmiotu kontroli  oraz wzorca nie  zawsze  stać będzie  jednak  na

przeszkodzie  dopuszczalności merytorycznego  rozpoznania  przez  Trybunał  zarzutu.  Warunkiem

będzie tu możliwość rekonstrukcji  z treści wniosku, pytania prawnego bądź skargi w granicach

prawidłowo  odczytanych   i  rozumianych  zasad  postępowania  przed  sądem konstytucyjnym  w

poszczególnych trybach kontroli – przedmiotu zaskarżenia i wzorca kontroli. 

6 Bezpośrednie stosowanie art. 42 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie zasady winy 

1 Przed  nawias  poniższych  rozważań  należy  wyłączyć  stwierdzenie,  że  problem

bezpośredniego  stosowania  konstytucyjnej  zasady  winy  jest  uszczegółowieniem  szerszego

konglomeratu problemów łączących się z bezpośrednim stosowaniem Konstytucji RP przez organy

stosujące prawo. Wszystkie te zagadnienia czyni się przedmiotem odrębnych uwag zawartych w

początkowej części pracy,  co pozwala pominąć je  w tym miejscu,  nie tracąc ich jednak z pola

widzenia,  i  koncentrować  się  na  problemach  specyficznych  na  bezpośredniego  stosowania

omawianej w tym miejscu zasady konstytucyjnej. 

2 W  orzecznictwie  Trybunału  kilkukrotnie  wyrażono  pogląd,  zgodnie  z  którym

648 Wyrok TK z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn.: P 16/08, op. cit., wyrok TK z dnia 18 lipca 2012 r., sygn.: K 14/12, op.
cit.
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konstytucyjna zasada winy odnosząca się  do prawa karnego może i powinna być  bezpośrednio

stosowana przez sądy649.  W sprawie P 13/06650 Trybunał rozpoznawał pytanie prawne dotyczące

wykładni art. 101 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.651 Przepis ten przesłanką uchylenia mandatu

karnego czynił  nałożenie grzywny „za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie”.

Względy wykładni językowej, historycznej oraz systemowej przemawiały za takim rozumieniem

tego przepisu, które z kategorii podstaw uchylenia mandatu wykluczało dopuszczalność badania

zawinienia (zdatności do zawinienia) podmiotu odpowiedzialności. W sprawie leżącej u podstaw

pytania prawnego doszło do prawomocnego nałożenia grzywny na osobę niezdolną do ponoszenia

winy.  Rozpoznając  zawarte  w  pytaniu  prawnym  sądu  wątpliwości  co  do  zgodności  takiej

interpretacji z konstytucyjną zasadą winy652, Trybunał umorzył postępowanie w sprawie, wskazując

na obowiązek sądu podjęcia wykładni wspomnianego przepisu w zgodzie z Konstytucją (art.  8

Konstytucji RP). Wykładnia ta w realiach rozpoznawanej przez sąd pytający sprawy nakazywała

uwzględnić, że nie jest możliwe pociągnięcie jednostki do odpowiedzialności karnej (w szerszym

tego słowa znaczeniu) pomimo ustalenia, że nie można jej było przypisać winy w czasie czynu. 

Dostrzec również trzeba, że powyższe stanowisko dotyczy tego znaczenia konstytucyjnej

zasady winy, w którym postrzega się ją jako wprowadzenie wymogu uzależnienia pociągnięcia do

odpowiedzialności karnej oraz wymierzenia kary od przypisania  winy.  Pogląd Trybunału co do

możliwości  i  obowiązku  sądu  do  bezpośredniego  stosowania  konstytucyjnej  zasady  winy

odczytany ściśle odnosi się zatem jedynie do legitymizującej funkcji winy. Uznać jednak trzeba, że

wymóg,  o  którym mowa   obejmuje  również  drugą  z  przypisywanych  tej  przesłance  funkcji,

określaną mianem funkcji limitującej. Dostrzec w tym kontekście trzeba zasadnicze podobieństwa

pomiędzy  obydwoma  aspektami.  Wymierzenie  sprawcy  dolegliwości  swą  intensywnością

przewyższających  stopień  winy,  a  więc  naruszenie  limitującego  znaczenia  tej  przesłanki,  jest

równie bezpodstawne, nieuzasadnione a zatem i nielegitymowane konstytucyjnie,  co przypisanie

odpowiedzialności  karnej  w  przypadku  braku  winy.  Nie  oznacza  to  jednak,  że  w  zakresie

obowiązku  bezpośredniego  stosowania  obu  aspektów  zasady  winy  nie  ma  żadnych  istotnych

różnic.  Wymóg  bezpośredniego  stosowania  Konstytucji  związany  jest  ze  stopniem  precyzji

dekodowanej  z  ustawy zasadniczej  treści  normatywnej  oraz  jej  dyrektywalną  charakterystyką.

Legitymizująca funkcja winy  w ujęciu konstytucyjnym przybiera postać reguły, zgodnie z którą –

w uproszczeniu  -  nie  ma   odpowiedzialności  karnej  ani  kary bez  uprzedniego  ustalenia  winy.

649 Postanowienie TK z dnia 15 maja 2007 r., sygn.: P 13/06, OTK ZU 6//2007, poz. 57, wyrok TK z dnia 10 lipca
2008 r., sygn.: P 15/08, OTK ZU 6/A/2008, poz. 105, wyrok TK z dna 17 grudnia 2008 r., sygn.: P 16/08, op. cit.

650 Postanowienie TK z dnia 15 maja 2007 r., sygn.: P 13/06, op. cit.
651 W brzmieniu ustalonym w Dz. U. 2001 r. Nr 106 poz. 1148, ze zm. 
652 Jako wzorzec kontroli wskazano przepisy art. 2, 32 ust.  1, 42 ust.  2, art. 45 ust.  1 i 78 Konstytucji RP. W tym

zakresie konstrukcja pytania prawnego nie budziła wątpliwości Trybunału. 

292



Znaczenie limitujące winy z punktu widzenia rodzaju wypowiedzi dyrektywalnej przybiera postać

zasady i nakazuje odpowiednio miarkować stopień dolegliwości do stopnia winy. Tylko zatem w

przypadkach  niewątpliwych  możliwe  będzie  powołanie  się  przez  sąd  wprost  na  konstytucyjną

zasadę winy  w tym ujęciu.

3 Kolejnym  zagadnieniem  w  ramach  problematyki  bezpośredniego  stosowania

konstytucyjnej zasady winy jest pytanie o to, na czym dokładnie ma ono polegać, jakie mogą lub

powinny  być  jego  przejawy  oraz  jak  daleko  sięgać  ma  obowiązek  sądu  do  bezpośredniego

powołania się na konstytucyjną zasadę winy jako na podstawę przyjętego sposobu procedowania

oraz podstawę rozstrzygnięć merytorycznych. Przede wszystkim stwierdzić trzeba, że bezpośrednie

stosowanie  konstytucyjnej  zasady winy polegać  powinno  na  uwolnieniu  od  odpowiedzialności

karnej bądź represyjnej w przypadku stwierdzenia, że podmiot odpowiedzialności nie ponosi winy.

Stwierdzenie,  że  dany typ  odpowiedzialności  ma  charakter  „karny”  w rozumieniu  Konstytucji

oznacza  bowiem,  że ustawodawca  miał  obowiązek  uzależnić  tę  odpowiedzialność  od ustalenia

podmiotowej  zarzucalności  przypisanego  sprawcy  niezgodnego  z  prawem  zachowania.

Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przybierać tu będzie różne postaci. W przypadku zaniechania

przez  ustawodawcę  wkomponowania   tego  elementu  w  strukturę  odpowiedzialności  typu

represyjnego, bezpośrednie stosowanie omawianej zasady polegać będzie na  obowiązku badania

jego wystąpienia przez sąd w konkretnym rozpoznawanym przypadku. Dotyczy to zarówno braku

wyraźnej podstawy prawnej do uwolnienia od odpowiedzialności w przypadku braku winy (braku

odpowiednika art. 1 § 3 k.k., art. 1 § 2 k.w., art. 1 § 3 k.k.s.), jak i zbytniego zawężenia klauzuli

odpowiedniego stosowania takich przepisów. 

Bezpośrednie stosowanie konstytucyjnej zasady winy może również dotyczyć nazbyt wąsko

ukształtowanych przez ustawodawcę okoliczności  wyłączających winę653.  Jeśli poza katalogiem

takich okoliczności znajdą się i takie, które pozostawać będą w sprzeczności z rekonstruowanym z

Konstytucji minimum co do istoty winy, obowiązkiem sądu będzie podjęcie wszystkich możliwych

zabiegów  interpretacyjnych,  nakierowanych  na  przyjęcie  takiej  wykładni,  która  uwzględni

konstytucyjny zakaz pociągnięcia do odpowiedzialności karnej pomimo braku winy.

Konsekwentnego oddzielenia wymagają te sytuacje, w których bezpośrednie odwołanie do

norm, zasad i wartości konstytucyjnych oddziałuje na innej płaszczyźnie odpowiedzialności karnej.

W  sposób błędny  płaszczyznę  tę  Trybunał  zidentyfikował  w  sprawie  P 15/08654.  Przedmiotem

rozpoznania  była  zasadność  depenalizacji  powinności  notyfikacyjnych  w  odniesieniu  do
653 Postanowienie TK z dnia 15 maja 2007 r., sygn.: P 13/06, op. cit., wyrok TK z dnia 14 października 2009 r., sygn.:

Kp 4/09, op. cit.
654 Wyrok TK z dnia 10 lipca 2008 r., sygn.: P 15/08, op. cit.
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zgromadzeń spontanicznych na gruncie ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach.

Sąd występujący z pytaniem prawnym kwestionował zgodność z art. 57 Konstytucji RP przepisu

kodeksu  wykroczeń  (art.  52  § 1  pkt  2)  przewidującego  odpowiedzialność  za  zwołanie

zgromadzenia  spontanicznego  bez  uprzedniego  zgłoszenia.  Dostrzegając  istotne  argumenty

przemawiające przeciwko rezygnacji z systemu uprzedniej notyfikacji, Trybunał wskazał, że „brak

wyodrębnienia w prawie o zgromadzeniach kategorii „zgromadzeń spontanicznych” nie wyklucza

wypracowania  w orzecznictwie sądowym szczególnego  podejścia do konkretnych  czynów,  które

przy  uwzględnieniu  stopnia  szkodliwości  czynu  i  elementu  zawinienia,  nie  prowadziłoby  do

niezgodnego  z  Konstytucją  ograniczenia  wolności  zgromadzeń  poprzez  karanie  wszystkich

organizatorów  (przewodniczących)  wszystkich  zgromadzeń  spontanicznych  (bez  notyfikacji)”.

Trybunał  wprost  wskazywał,  że z  mocy art.  8  ust.  2  Konstytucji  RP na  sądzie orzekającym o

wykroczeniu polegającym na niezgłoszeniu zgromadzenia ciąży obowiązek oceny bezprawności

(społeczne  niebezpieczeństwo  czynu)  i winy,  z  uwzględnieniem  tego,  że  zgromadzenia

spontaniczne są zjawiskową formą realizacji konstytucyjnej wolności. Wprawdzie w omawianym

orzeczeniu  w sposób niedwuznaczny wypowiedziano  pogląd  o dopuszczalności bezpośredniego

stosowania konstytucyjnej zasady winy, to jednak – jak się wydaje - w tej akurat sprawie punkt

ciężkości przypadał na uzgodnienie kontekstów (ustawowego oraz konstytucyjnego) w zakresie

prawnej oceny samego zachowania, nie zaś na bezpośrednie powołanie się na normę konstytucyjną

w  zakresie  zasady  winy.  Brak  odpowiedzialności  organizatora  pokojowego  zgromadzenia

spontanicznego nie wynika bowiem z tego, że nie mógł w danych okolicznościach zachować się

inaczej.  Elementem legalizującym sprzeczne z prawem zachowanie  była  tu  raczej odczytana  z

Konstytucji norma uadekwatniająca zakres zakazu wynikającego z ustawy i pozostawiająca poza

nim zorganizowanie bez uprzedniego zgłoszenia tzw. zgromadzenia spontanicznego. Możliwa jest

jednak również i taka interpretacja, zgodnie z którą organizator zgromadzenia spontanicznego nie

ma  możliwości  zachowania  się  zgodnie  z  prawem.  Skoro  o  potrzebie  zwołania  zgromadzenia

decyduje nagła potrzeba,  a  organizacja wydarzenia  w terminie  późniejszym nie gwarantuje już

realizacji  istoty konstytucyjnego  prawa  do  gromadzenia  się,  brak  jest  możliwości  dochowania

posłuchu normie prawnej.

4 Konstytucyjny wymóg uczynienia winy jedną z przesłanek odpowiedzialności karnej ma

również swoje konsekwencje w sferze procesowej. Bezpośrednie stosowanie konstytucyjnej zasady

winy w jej materialno prawnym ujęciu powinno bowiem jednocześnie rozciągać się na niektóre z

rozwiązań proceduralnych. Z analizy orzecznictwa Trybunału wynika, że wymóg ten dotyczy tych

kwestii,  rozstrzyganych  zwykle  w  regulacjach  procesowych,  które  służą  realizacji  materialno
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prawnej zasady winy w toku procesu karnego.

Uwolnienie  od  odpowiedzialności  z  powodu  stwierdzenia  braku  winy  powinno  być

dopuszczalne  na  każdym etapie  postępowania.  Dotyczy to  również  postępowania  w  kolejnych

instancjach, w tym także w trybach nadzwyczajnej kontroli. Należy przyjąć, że wymóg ten spełniać

będzie  również  stworzenie  organom  wyższych  instancji  możliwości  wydania  orzeczenia

kasatoryjnego  względem obarczonego omawianym tu uchybieniem rozstrzygnięcia sądu niższej

instancji. 

Procesowe  konsekwencje  obowiązywania  zasady  winy  obejmują  również  umożliwienie

podsądnemu  stawiennictwa  na  posiedzeniu  sądu,  w  trakcie  którego  rozstrzygane  będzie

zagadnienie jego odpowiedzialności oraz umożliwieniu wypowiedzenia się co do zarzutu.   Brak

takiej regulacji winien oznaczać obowiązek sądu do wywiedzenia podstawy dla takiej czynności

procesowej bezpośrednio z konstytucyjnej zasady winy655. 

Zgodne  ze  standardem konstytucyjnym w zakresie  zasady winy rozwiązania  procesowe

winny  nadto  gwarantować  możliwość  zgłoszenia  stosownych  wniosków  dowodowych  lub

przeprowadzenia dowodu w  kierunku wykazania braku winy656.

5 Na  wstępie  już  sygnalizowano,  że  granice  bezpośredniego  stosowania  konstytucyjnej

zasady  winy  przez  organy  stosujące  prawo  wyznaczają  przede  wszystkim  ogólnoustrojowe

uwarunkowania bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji. W tym miejscu zatem celowe

jest  jedynie  zwrócenie  uwagi  na  pewien  specyficzny  -  dostrzeżony  w  orzecznictwie  Sądu

Najwyższego  oraz  literaturze  przedmiotu  –  problem.  Dotyczy  on  możliwości  bezpośredniego

stosowania konstytucyjnej zasady winy w aspekcie odnoszącym się do jej funkcji limitującej. Nie

jest  bowiem  jasne,  czy  z  tego  sposobu  odczytania  zasady  winy  wynika  bezwzględne  i

konstytucyjnie  umocowane  uprawnienie  sądu  do  orzeczenia  kary  poniżej  dolnej  granicy

ustawowego zagrożenia,  stosownie do stopnia zawinienia.  Nie jest  w szczególności pewne, czy

możliwość bezpośredniego powołania się na konstytucyjną zasadę winy w jej aspekcie limitującym

jest niezależna od przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań w zakresie przewidzianych za dany typ

czynu  zabronionego  ustawowych  granic  zagrożenia,  tudzież  bez  względu  na  konstrukcję

poszczególnych instytucji wymiary kary, w tym zwłaszcza umożliwiających jej orzeczenia poniżej

dolnej granicy ustawowego zagrożenia.

Problem,  o którym mowa pojawił  się  w związku  z wątpliwością  dotyczącą  możliwości

nadzwyczajnego  złagodzenia  kary 25  lat  pozbawienia  wolności  wobec  młodocianego  sprawcy

655 Wyrok TK z dnia 18 maja 2004 r., sygn.: SK 38/03, OTK ZU5/A/2004, poz. 45
656 Ibidem.
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zabójstwa kwalifikowanego. W stanie prawnym obowiązującym od dnia 26 września 2005 r.657 do

dnia 23 kwietnia 2009 r., przepis art. 148 § 2 k.k. przewidywał wobec tej kategorii sprawców jedną

tylko karę 25 lat  pozbawienia wolności.  Jednocześnie na gruncie obowiązującego w tym czasie

stanu  prawnego  brak  było  wyraźnej  i  nie  budzącej  wątpliwości  podstawy do  nadzwyczajnego

złagodzenia tego rodzaju kary. O ile bowiem przepis art. 60 § 6 k.k. w ówczesnym brzmieniu dość

szczegółowo  określał  podstawy  nadzwyczajnego  złagodzenia  w  przypadku  zwykłej  kary

pozbawienia wolności, milczał w sprawie dopuszczalności i sposobu nadzwyczajnego złagodzenia

kary 25 lat pozbawienia wolności, która – co należy dodać – traktowana była przez ustawodawcę w

katalogu  kary  jako  odrębny  rodzaj  sankcji  karnej  (art.  32  k.k.).  W  orzecznictwie  sądowym

odmiennie  rozstrzygano  dopuszczalność  nadzwyczajnego  złagodzenia  w  takiej  sytuacji.  W

postanowieniu z dnia 12 grudnia 2007 r., sygn. akt: III KK 245/07 Sąd Najwyższy oddalił kasację

Prokuratora Generalnego od wyroku sądu,  który orzekł karę z nadzwyczajnie złagodzoną658,  co

wywołało zróżnicowaną reakcję przedstawicieli nauki prawa karnego659. 

W  prezentowanych  stanowiskach  trafnie  zwracano  uwagę,  że  dostosowanie  rodzaju  i

surowości kary do stopnia naganności konkretnego zachowania oraz do stopnia zawinienia jego

sprawcy jest  wymogiem konstytucyjnym.  Zasadniczo  winno  ono  następować  w ramach granic

ustawowego zagrożenia przewidzianego przez ustawodawcę. Jednocześnie jednak stwierdzenie w

toku  rozstrzygania  konkretnego  przypadku,  że  stopień  zawinienia  oraz  stopień  przypisywalnej

sprawcy naganności jego zachowania jest na tyle nietypowo niski, że wymierzenie nawet najniższej

kary przewidzianej  przez  ustawodawcę  prowadziłoby  do  orzeczenia  dolegliwości  przenoszącej

poziom winy,  wyklucza wymierzenie oskarżonemu takiej kary.  Byłoby to  bowiem sprzeczne z

zasadą demokratycznego państwa prawnego, zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego

przez nie prawa, z zakazem okrutnego i nieludzkiego karania oraz z prawem jednostki do sądu. Na

ustawodawcy  ciąży  zatem  obowiązek  zapewnienia  odpowiedniego  mechanizmu  prawnego,

umożliwiającego  operacjonalizację  powyższej zasady w procesie  stosowania  prawa.  Również  z

konstytucyjnej  zasady  winy  (poza  tym  np.  z  zasady  podziału  władzy,  sądowego  wymiaru

sprawiedliwości, prawa do sądu) wynika bowiem nakaz takiego ukształtowania instytucji wymiaru

kary, który zapobiegnie jej wymierzeniu na poziomie przekraczającym indywidualny, oceniany in

657 Od dnia wejścia w życie ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks  
postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy, Dz U. 2005, Nr 163, poz. 1363.

658 Por. w ten sam sposób np. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 października 2007 r., sygn.:II Aka
277/2007, LexPolonica 1964376 , Odmiennie np.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 września 2007 r.,
sygn.: II Aka159/2007, LexPolonica nr  1952612. 

659 M. Derlatka, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2007 r., sygn. III KK 245/07, Prok. i Pr.
2009, z. 2, s. 165 i n., J. Kulesza, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2007 r., sygn. III
KK 245/07, Palestra 2008, z. 11-12, s. 337,  A. Zoll, Glosa do postanowienia SN z 12.12.2007 r. III KK 245/07, OSP
2008 nr 10 poz. 113.  
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concreto stopień winy. 

Zagadnieniem wtórnym jest to, w jaki sposób będzie się egzekwować scharakteryzowany

we  wskazany  wyżej  sposób  standard  konstytucyjny.  W  ramach  problemu  stosowania

nadzwyczajnego złagodzenia  kary wobec młodocianego sprawcy przestępstwa z art. 148 § 2 k.k. w

brzmieniu nadanym wskazanymi wyżej przepisami,  należało moim zdaniem opowiedzieć się  za

przyjęciem uwzględniającej kontekst konstytucyjny wykładni przepisu art. 60 § 6 k.k., zezwalającej

na  stosowanie  tej  instytucji.  Ta  nastawiona  na  realizację  zasad  i  wartości  konstytucyjnych

wykładnia nie nosiła w tym przypadku cech wykraczającej poza metodologiczne i merytoryczne

uwarunkowania poprawności. Z kilku możliwych na gruncie interpretacji językowej, systemowej i

funkcjonalnej rezultatów pozwalała wybrać jeden najpełniej realizujący założenia gwarancyjne i

ustrojowe. Z uwagi na fakt, że w tym akurat przypadku wykładnia prokonstytucyjna nie przybierała

postaci działalności prawotwórczej tudzież nie wiązała się z koniecznością odmowy zastosowania

wyraźnie sformułowanego przepisu, nie mógł być przesądzający argument naruszenia przez sądy

przyjmujące  taką  interpretację  zasady  podziału  władz.  Brak  było  również  innych  wartości

konstytucyjnych,  które  pozostawałyby  w  bezpośredniej  kolizji  z  akceptowanym  tu  sposobem

rozstrzygnięcia  omawianego  wątpliwego  przypadku.  Gdyby  zaś  powyższe  uwarunkowania

kształtowały się odmiennie, zasadnym i uzasadnionym byłoby oczekiwanie skorzystania przez sąd

z pozostających w jego dyspozycji instrumentów zainicjowania kontroli konstytucyjności danego

rozwiązania.

6 Zwrócić należy uwagę na wątpliwości związane z legitymacją innych niż sądy organów

stosujących prawo do bezpośredniego powoływania się na przepisy Konstytucji jako na podstawy

własnych rozstrzygnięć. W kontekście konstytucyjnej zasady winy zagadnienie to ma dalej jeszcze

idącą  specyfikę.  Analiza  niektórych  przepisów  Konstytucji  RP  z  1997  r.  mogłaby  bowiem

sugerować, że Konstytucja stawia tu dalej jeszcze idące ograniczenia. Prócz wątpliwości w zakresie

możliwości bezpośredniego powołania się na przesłankę winy przez organy niesądowe, wprowadza

ona  bowiem również  istotne  ograniczenia  co  do  statusu  organów,  które  również  na  poziomie

ustawowym legitymowane są do prowadzenia oceny subiektywnej przesłanki odpowiedzialności, a

w konsekwencji do przypisywania  tej przesłanki sprawcy czyn zabronionego. Wskazuje się w tym

kontekście zwłaszcza na przepis art. 42 ust. 3 Konstytucji RP, twierdząc, że wprowadza on wymóg

sądowej  formy  orzeczenia  o  przypisaniu  winy,  wykluczając  przypisanie  tej  przesłanki

odpowiedzialności przez organ niekorzystający ze statusu sądu.

W  ramach  sygnalizowanego  tu  problemu  zgłaszano  w  orzecznictwie  sądowo-

konstytucyjnym  liczne  zastrzeżenia  pod  adresem  takich  rozwiązań  normatywnych,  które
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powierzają kompetencje do orzekania w przedmiocie winy  innym podmiotom. Z punktu widzenia

prawa  karnego  materialnego  najistotniejsze  były  zarzuty  odnoszące  się  do  konstytucyjnej

dopuszczalności przyznania niesądowym organom postępowania przygotowawczego kompetencji

do oceny winy oraz do jej przypisania sprawcy czynu zabronionego. Szczególnie wątpliwa była

dopuszczalność umorzenia postępowania karnego przez organy postępowania przygotowawczego z

powołaniem  na  znikomy  stopień  społecznej  szkodliwości  czynu  (art.  17  § 1  pkt  3  k.p.k.).

Odwołując się do istoty tej przesłanki oraz do jej umiejscowienia w strukturze odpowiedzialności

karnej  twierdzono,  że  wiąże  się  ona  po  pierwsze  ze  stwierdzeniem winy,  z  jej  przypisaniem

sprawcy czynu zabronionego oraz z oceną stopnia tegoż zawinienia. Powołując się na wynikający z

art. 42 ust. 3 Konstytucji RP  wymóg, by o przypisaniu winy orzekał jedynie sąd i to w solennej

formie  wyroku sądowego,  wysuwano  tezę  o niezgodności  przepisu art.  17  § 1  pkt  3  kodeksu

postępowania karnego w takim zakresie,  w jakim umożliwia organowi niesądowemu umorzenie

postępowania przygotowawczego na  tej podstawie660.

W sprawie P 32/02 Trybunał umorzył postępowanie zainicjowane pytaniem prawnym sądu,

który kwestionował zgodność z Konstytucją umorzenia przez prokuratora postępowania karnego na

podstawie  art.  17  § 1  pkt  3  k.p.k.,  a  więc  z  powołaniem  na  znikomy  stopień  społecznej

szkodliwości. Odmawiając merytorycznego rozpoznania zarzutu Sąd stwierdził, że błędna jest taka

wykładnia art. 42 ust. 3 Konstytucji,  z której miałoby wynikać, iż winę w postępowaniu karnym

może ustalać tylko sąd. Z treści tej normy konstytucyjnej wynika bowiem – zdaniem  Trybunału -

tylko to, że dopóki wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem, dopóty obowiązuje w

stosunku  do  podsądnego  domniemanie  niewinności.  Prowadzenie  zatem  postępowania

zmierzającego  do  oceny  przesłanki  zawinienia  przez  organ  niesądowy  nie  narusza  standardu

konstytucyjnego. 

Stwierdzenie winy przez organ niesądowy nie będzie jednoznaczne z naruszeniem art. 42

ust.  3  Konstytucji  RP  tak  długo,  jak  nie  będzie  z  tym  związane  z  obalenie  domniemania

niewinności. Dotyczy to zwłaszcza tych przypadków, gdy ocena zachowania prowadzi do wniosku,

że nie stanowi ono przestępstwa. 

W tych przypadkach, gdy organowi niesądowemu przyznane zostaje prawo do przypisania

winy sprawcy czynu zabronionego, konstytucyjnie wymaganą gwarancją jest prawo odwołania się

od takiego orzeczenia i poddania go kontroli sądu. Trybunał przyjmuje również zakorzenienie tej

gwarancji  w  prawie  do  sądu,  wskazując,  ze  z  art.  45  ust.  1  Konstytucji  wynika,  iż  każde

postępowanie  karne  (zwłaszcza ono)  winno  zawierać możliwość co  najmniej odwołania  się  do

660 Postanowienie TK z dnia 14 grudnia 2004 r., sygn: P 32/02, OTK ZU11/A/2004, poz. 123, wyrok TK z  dnia 4
marca 2008 r., sygn.: SK3/07, OTK ZI2/a/2008, poz. 25.
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sądu,  jeśli  już  sądy  nie  są  jedynymi  organami  orzekającymi  w  którymś  z  rodzajów  takiego

postępowania.

7 Istota zasady nullum crimen/ nulla poena sine culpa

1 Na  wstępie  już  zaznaczono,  że  analiza  ustaleń  przedstawicieli  nauki  prawa  karnego

prowadzi do wniosku, że brak jest jednolitej i niespornej koncepcji winy w prawie karnym. Już

tylko powyższe wskazuje na to, że poszukiwanie na płaszczyźnie konstytucyjnej jednoznacznych i

kategorycznych rozstrzygnięć co do tak spornych i złożonych zagadnień byłoby tyleż niemożliwe

co  niepożądane.  Nie  jest  bowiem  funkcją  przepisów  konstytucyjnych  dekretowanie  spornych

zagadnień  doktrynalnych.  Normy  konstytucyjne  nie  są  też  -  z  uwagi  na  swą  naturę,  to  jest

pojemność, ogólnikowość, podatność na odmienne interpretacje - predestynowane do rozstrzygania

tego rodzaju sporów, tym bardziej, gdy nie sporne zagadnienie dotyczy nie całego systemu prawa,

lecz jednej tylko jego dziedziny. 

Nie  może zatem budzić  zdziwienia  fakt,  że  dotychczasowe orzecznictwo Trybunału  nie

tylko  nie  zawiera  wskazań  co  do  jednego  akceptowalnego  na  gruncie  konstytucyjnym

doktrynalnego  sposobu  ujęcia  winy  w  prawie  karnym,  lecz  nie  podejmuje  nawet  próby

nakierowanej na takie wartościowanie formułowanych w tym względzie w doktrynie poglądów.

Powyższe nie oznacza jeszcze rzecz jasna, że z poszczególnych wypowiedzi Trybunału nie da się

identyfikować źródeł pewnych intelektualnych wpływów, które kształtują przekonanie sędziów o

tym, czym w istocie jest ta przesłanka odpowiedzialności. Częstokroć zapożyczenia te rysują się

nad wyraz klarownie, w szczególności w tych wypadkach, gdy odnoszą się do charakterystycznej

na  gruncie  danej  koncepcji  nomenklatury.  Widoczny  jest  zatem  przede  wszystkim  w

wypowiedziach Trybunału ślad cywilistycznego ujęcia tej komponenty odpowiedzialności. Chodzi

zwłaszcza o te twierdzenia Trybunału, które akcentują łączność winy z bezprawnością ocenianego

zachowania661 lub te nawiązującego do psychologicznej koncepcji winy662. Pogląd utożsamiający

winę z treścią przeżyć psychicznych sprawcy, a zatem ujecie bliskie koncepcjom psychologicznym

tej  komponenty odpowiedzialności,  widoczne  jest  w  analizie  zawartej w  wyroku w sprawie  P

12/01663.  Prowadząc  rozważania  dotyczące  różnic  w  zakresie  pojęcia  winy  na  gruncie  prawa

cywilnego  i  karnego  Trybunał  wskazywał,  że  podmiot  podlegający  odpowiedzialności  karnej

zawsze odpowiada „w sposób indywidualny, w granicach swojego zamiaru”. Znacznie częściej w

661 Wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn. K18/03, op. cit., s. 21
662 Wyrok  TK z  dnia  12  września  2005  r.,  sygn.:  SK 13/05,  OTK ZU 8/A/2005,  poz.  91,  wyrok  TK z  dnia  11

października 2006 r., sygn.: P 3/06, OTK ZU9/A/2006, poz. 121.
663 Wyrok TK z dnia 4 lipca 2002 r., sygn.: P 12/01, op. cit.
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swoich  wypowiedziach  Trybunał  akcentuje  takie  elementy  definicji  winy,  które  są

charakterystyczne dla koncepcji normatywnych. Często przestrzega charakterystycznego dla tego

nurtu oddzielenia strony podmiotowej czynu od zawinienia,  istoty tego ostatniego poszukując w

możliwości podjęcia przez adresata normy prawnej alternatywnego, zgodnego z dyspozycją normy

zachowania664. Trybunał dostrzega i akceptuje rozdzielenie przez aktualnego ustawodawcę karnego

treści przeżyć  psychicznych (a więc umyślności lub nieumyślności) od winy665.  Element  czysto

normatywny  w  ujęciu  winy  w  prawie  karnym  widoczny  jest  jeszcze  wyraźniej  w  tych

wypowiedziach Trybunału, w których dostrzega on element etycznej i moralnej strony oceny faktu

niedochowania posłuchu normie prawnej przez jej adresata666.

2 Raz jeszcze jednak podkreślić należy, że  w swoich orzeczeniach Trybunał nie wartościuje

poszczególnych dogmatycznych koncepcji winy. Jest to spowodowane nie tylko tym, że zagadnień

tych w sposób bezpośredni nie  dotyczy przedmiot  prowadzonego  przed sądem konstytucyjnym

sporu,  lecz  przede  wszystkim  tym,  że  same  normy  Konstytucji  po  prostu  nie  zawierają

rozstrzygnięć  większości spośród spornych  lub dyskusyjnych  kwestii.  Zarówno  jednak  funkcja

samej Konstytucji, jak i sądu konstytucyjnego, pozwala oczekiwać wskazania pewnych minimów

co do formułowanych przez ustawę zasadniczą wymogów w omawianej tu kwestii. 

 

3  Odnosząc się do istoty konstytucyjnego ujęcia zasady winy w prawie karnym Trybunał

stwierdzał  po  pierwsze,  że  każda  odpowiedzialność  represyjna  musi  odwoływać  się  do  tej

przesłanki zarzucalności,  jaką jest  możliwość zgodnego z prawem zachowania667. Tę samą myśl

Trybunał ujmuje również w nieco inny sposób twierdząc, że istotą konstytucyjnej zasady winy w

prawie karnym jest zakaz nakładania kary na podmioty, które „nie mogły uniknąć popełnienia albo

też zapobiec  popełnieniu  czynu  zabronionego”668.  Powyższą  wypowiedź  traktować  należy jako

wskazanie na minimum konstytucyjnych wymagań odnoszących się do prawa karnego jako części

systemu  prawa  represyjnego.  Każde  rozwiązanie  normatywne  przewidujące  tę  postać

odpowiedzialności winno  zatem umożliwiać uwolnienie  od odpowiedzialności  osoby,  która nie

miała  możliwości wywiązania się  z ciążącego na niej obowiązku.  Jako minimum zarzucalności

Trybunał wskazuje zaniechanie takich obowiązkowych działań, które mogły zapobiec popełnieniu

czynu zabronionego. 

Trybunał  nie  precyzuje  wskazywanych  przez  siebie  elementów  owej  „zarzucalności”.
664 Wyroki TK z dnia: 17 grudnia 2008, sygn.: P 16/08, op. cit., 18 lipca 2012 r., sygn.: K 14/12, op. cit.
665 Postanowienie TK z dnia 15 maja 2007 r., sygn.: P 13/06, op. cit.
666 Wyrok TK z dnia 1 lipca 2014 r., sygn. SK 6/12, op. cit.,s. 28, 
667 Wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn. K18/03, op. cit., s. 19.
668 Wyrok TK z dnia 15 października 2013 r., sygn.: P 26/11, op. cit.
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Zwraca jedynie uwagę, że istotne jest, by zachowanie alternatywne było „obowiązkowe” oraz by

„mogło  zapobiec  popełnieniu  czynu  zabronionego”.  Chodzi  zatem po  pierwsze  o  zachowanie,

którego można od sprawcy wymagać. Jak się wydaje jest tu mowa przede wszystkim o prawnym

charakterze takiego zobowiązania, choć nie sposób w oparciu o lakoniczną wypowiedź Trybunału

rozstrzygnąć, co miałoby być  źródłem tego prawnego obowiązku oraz czy w istocie ogranicza się

on jedynie do prawnego charakteru zobowiązania do podjęcia tego alternatywnego zachowania.

Niezależnie od tego Trybunał wskazuje na wymóg, by zachowanie alternatywne mogło zapobiec

popełnieniu  czynu  zabronionego.  Istotą  tego  warunku  jest  po  pierwsze  –  jak  się  wydaje  –

rozumiana w kategoriach ontologicznych możność podjęcia takiego zachowania przez adresata, po

drugie  zaś  cytowany fragment  wypowiedzi  koduje  odpowiednią  doniosłość owego  zachowania

alternatywnego  dla  wywołania  efektu  w  postaci  uniknięcia  popełnienia  czynu  zabronionego.

Uzupełnienie  to  ma  szczególne  znaczenie  w  kontekście  odpowiedzialności  za  przestępstwa

skutkowe,  albowiem  oznacza,  że  nawet  jeśli  sprawca  miał  możliwość   podjęcia  nakazanego

zachowania, lecz w konkretnym układzie okoliczności nie mogło to zapobiec popełnieniu czynu

zabronionego, brak będzie możliwości pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej. 

4 Innego  rodzaju  wskazania  co  do  sposobu  rozumienia  winy  jako  przesłanki

odpowiedzialności  karnej  można  odnaleźć  w  tych  rozważaniach  Trybunału,  w  których

przeciwstawia  on  pojęcie  winy  na  gruncie  odpowiedzialności  represyjnej  winie  w  rozumieniu

prawa  cywilnego.  Zgodnie  z  poglądami Trybunału,  do  istoty odpowiedzialności  karnej  należy

„możliwość jej stosowania jedynie na podstawie indywidualnej,  jednostkowej winy sprawcy”669.

Trybunał  zestawia  tak  określony  wymóg  z  zasadami  prawa  cywilnego.  Wskazuje,  że  w  tym

ostatnim przypadku możliwie jest ustalenie odpowiedzialności jedynie na podstawie obiektywnego

naruszenia prawa. Orzecznictwo Trybunału dostrzega, że wina w ujęciu cywilistycznym składa się

z  dwojakiego  rodzaju  elementów konstrukcyjnych:  obiektywnego  w postaci  bezprawności oraz

subiektywnego (nazywanego również winą w sensie ścisłym). W prawie cywilnym podobnie jak w

prawie administracyjnym możliwe jest  oparcie odpowiedzialności na samym tylko pierwszym z

wyżej  wymienionych  elementów.  Podstawą  zastosowania  odpowiedzialności  oraz  w  dalszej

konsekwencji  sankcji  jest  w  takim  przypadku  obiektywny  fakt  naruszenia  prawa.  Przesłanką

odpowiedzialności  jest  w  takim  układzie  odniesienia  bezprawność  czynu  rozumiana  jako

zachowanie sprawcy niezgodne z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

Istotne jest jednak podkreślenie, że Trybunał dostrzega różnicę pomiędzy drugim spośród
669 Począwszy od wyroku  por. TK z dnia 4 lipca 2002 r., sygn. P 12/01, op. cit., por. również wyrok TK z dnia 15

października 2013 r., sygn. P 26/11, OTK ZU 7/A/2013, poz 99 oraz z dnia 21 października 2014 r., sygn.: P 50/13,
OTK ZU 9/A/2014, poz. 103.
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wskazanych  wyżej  cywilistycznych  elementów  konstrukcyjnych  winy  a  winą  w  rozumieniu

karnomaterialnym670.  

5 W niektórych prezentowanych w literaturze poglądach na temat istoty winy dostrzega się,

że winę w pewnym sensie wyznaczają też elementy przedmiotowe. Jest to bowiem to naruszenie

prawa  i  to  naganność,  którą  można  sprawcy  zarzucić.  Podstawy  dla  tej  zależności  Trybunał

dostrzega  w  Konstytucji.  Twierdzi  bowiem,  że:  „Ustawodawca  ma  prawo  poszukiwania

skutecznych  rozwiązań  dla  zachowania  porządku  publicznego  w  oparciu  o  indywidualną,

personalną  odpowiedzialność.  (Ustawodawca)  ma  również  prawo  określać  rodzaj  czynu

stanowiącego (wykroczenie), tzn. czynu społecznie szkodliwego, zabronionego przez ustawę (...)”671.

Kontekst,  w  jakim  wypowiedź  ta  została  sformułowania  wskazuje,  że  nie  tylko  wspomniana

zależność istnieje, lecz stanowić może również narzędzie kontroli konstytucyjności. Sposób opisu

przednormatywnej podstawy odpowiedzialności odnoszony do możliwości sformułowania wobec

konkretnej osoby zindywidualizowanego zarzutu może bowiem prowadzić do wniosku, że zakres

wymagań został ukształtowany nazbyt szeroko672. O tym, że pewien zakres nałożonych na adresata

normy prawnej obowiązków ma charakter nazbyt szeroki decydować może: sama – warunkowana

okolicznościami zewnętrznymi – możność dania posłuchu normie prawnej673, charakter nałożonego

obowiązku, w tym charakterystyka dóbr, w które godzi zakazane zachowanie oraz relacja tych dóbr

do dóbr leżących u podstaw normy sankcjonującej (np. kolizja  obowiązków, taka sama lub nie

oczywiście  odmienna  wartość  kolidujących  dóbr,  zasada  nemo  se  ipsum  accusare  tenetur,674

obowiązek denuncjacji osoby najbliższej). 

6 Istota winy jest  również określana w orzecznictwie Trybunału przy  użyciu  kryterium

funkcjonalnego. Jedną z funkcji winy w obszarze prawa karnego jest jej wpływ na miarkowanie

sankcji  orzekanych wobec  sprawcy przestępstwa.  Takie  ukształtowanie  rodzaju  i  intensywności

sankcji w prawie karym, które wyklucza jej dostosowanie do stopnia zawinienia narusza – prócz

innych jeszcze zasad i wartości konstytucyjnych - zasadę winy675. Warunkiem zakwestionowania

konstytucyjności  takiego  rozwiązania  jest  po  pierwsze  ustalenie,  że  sposób  opisu  czynu

670 Por. wyrok TK z z dnia 4 lipca 2002, sygn. P 12/01, op. cit.
671 Wyrok TK z dnia18 lipca 2012, sygn.: K 14/12, op. cit., s. 62.
672 O wpływie takiej wadliwości na konstytucyjność przepisu prawa karnego por. poprzednio czynione już uwagi. 
673 Por. w cytowanej już wyżej sprawie P 16/08, op. cit.. Ta grupa okoliczności wykazuje się pewnymi podobieństwami

do  sytuacji  określanych  mianem  vis  absoluta.  Również  z  tej  perspektywy   widać związek  –  przynajmniej  w
płaszczyźnie konstytucyjnej - pojęcia „winy” oraz „czynu”.

674 Wyrok TK z dnia 12 marca 2014 r., sygn. P 27/13, OTK ZU 3/A/2014, poz. 30, wiązana również z prawem do
obrony.

675 Postanowienie TK z dnia 16 kwietnia 2009 r., sygn.: P 11/08, OTK ZU4/A/2009, poz. 49, wyrok TK z dnia 19 
kwietnia 2011 r., sygn.: K 19/08, op. cit.
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zabronionego  jest  na  tyle  pojemny,  że  obejmuje  sytuacje,  które  nakazywałyby  łagodniejsze

potraktowanie sprawcy. Drugim warunkiem wymagającym podkreślenia, choć do pewnego stopnia

oczywistym,   jest  rzeczywisty  brak  w  systemie  normy  pozwalającej  na  takie  złagodzenie

odpowiedzialności bądź brak możliwości wykładni  istniejącej normy w sposób uwzględniający

kontekst konstytucyjny676. 

8 Stosowanie dolegliwości bez przypisania winy prawomocnym wyrokiem sądu 

1 W  orzecznictwie  Trybunału  rozważany  był  również  problem  tych  instytucji  prawa

karnego  materialnego,  które  polegają  na  wymierzeniu  jednostce  pewnej formy  dolegliwości  w

oparciu o „nie-definitywne” przypisanie konkretnemu sprawcy czynu zabronionego winy. Problem

dotyczy  takich  instytucji,  w  których  dochodzi  do  warunkowego,  prowizorycznego  przypisana

odpowiedzialności  karnej,  jak  i  tych,  w  których  przesłanką  wymierzenia  pewnej  formy

dolegliwości  jest  ustalenie  „popełnienia  czynu  zabronionego”  albo  „naruszenia  porządku

prawnego”  a  zatem  –  przynajmniej  prima  faciae  – bez  stwierdzenia  i  przypisania  winy.

Kilkukrotnie Trybunał był konfrontowany z  kwestionowaniem zgodności tego typu regulacji z

zasadą nulla poena sine culpa677.  

2 W powołanej  już  sprawie  P 1/99  Trybunał  rozważał,  czy z  zastosowaniem instytucji

warunkowego umorzenia postępowania678 (art. 66 k.k.) wiąże się stwierdzenie winy, jej przypisanie

sprawcy czynu zabronionego (obu tych kategorii – zdaniem Trybunału - nie należy utożsamiać), a

w dalszej konsekwencji przełamanie domniemania niewinności. Rozstrzygając to zagadnienie – w

kontekście  zgodności przepisów art.  342 k.p.k.  w związku z art.  341 § 2 k.p.k.  w ówczesnym

brzmieniu679 z  art.  42  ust.  3  Konstytucji  -  Trybunał  wypowiedział  pogląd,  zgodnie  z  którym

warunkowe  umorzenie  postępowania  nie  prowadzi  do  przypisania  winy  sprawcy  czynu

zabronionego.  Wprawdzie,  zdaniem  Trybunału,  ustalenia  co  do  winy  stanowią  niezbędną

przesłankę  podjęcia  decyzji  o  warunkowym  umorzeniu,  nie  przesądzają  jednak  kwestii  winy

sprawcy  w  rozumieniu  procesowym680.  U  podstaw  postanowienia  lub  wyroku  warunkowo

676 Por. wątpliwości, jakie wywołało zagadnienie możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary  25 lat pozbawienia
wolności   stanie  prawnym  obowiązującym  do dnia  8  czerwca  2010  r.,  por.  wyżej  postanowienie  SN  z  dnia
12.12.2007 r. III KK 245/07 oraz cytowane tam wypowiedzi przedstawicieli doktryny.

677 Chodzi  zwłaszcza  o  instytucje  probacyjne  lub  niektóre  rozwiązania  prawa  karnego  wykonawczego,  które
przesłanką rezygnacji ze stosowanego wobec sprawcy dobrodziejstwa czynią takie elementy, jak np. „naruszanie
przez sprawcę porządku prawnego”, por. w dalszej części rozważania dot. postanowienia TK z dnia 29 października
2013 r., sygn. akt: P 34/12, op. cit., odnoszącego się do art. 75 k.k.

678 Obecnie art. 66 i n. k.k.
679 Dz. U. nr 89 poz. 555.
680 Np. s. 11 uzasadnienia.
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umarzającego  postępowanie  musi  leżeć  przekonanie  organów  procesowych  o  istnieniu  winy

sprawcy,  jednak  przekonanie  to  nie  przekłada  się  na  skutki  procesowe,  w  tym na  uchylenie

domniemania  niewinności  oskarżonego681.  Abstrahując  w  tym  miejscu  od  trafności  tych

rozważań682,  wskazać trzeba,  że bezspornie dowodzą one tego, że Trybunał niuansuje kategorię

„przypisania winy”, rozróżniając jej „warunkowe”, „pozorne”, „nieostateczne” postaci. Dostrzega

przy tym możliwość stosowania pewnych instrumentów i instytucji prawa karnego materialnego

bez  przypisania  winy,  którego  skutkiem jest  obalenie  domniemania  niewinności.  Rysuje  się  tu

zatem w perspektywie konstytucyjnej przestrzeń do analizy takich rozwiązań normatywnych, które

będą w jakiś sposób i w jakimś stopniu wiązać się z odpowiedzialnością karną, w tym z nałożeniem

środków  właściwych  prawu  karnemu,  lecz  warunkiem  ich  zastosowania  nie  będzie  obalenie

domniemania  niewinności.  Istnieje  zatem  obszar  do  prowadzenia  analiz  co  do  warunków

dopuszczalności konstruowania tego rodzaju odmian odpowiedzialności.  Zagadnienia,  o  których

mowa nie ograniczają się do samej tylko instytucji warunkowego umorzenia, lecz odnoszą się do

innych  postaci  warunkowego  skazania  tudzież  warunkowego  uwolnienia  od  odpowiedzialności

karnej683.  Niektóre z  takich represyjnych w swej istocie konsekwencji warunkowego umorzenia

postępowania karnego Trybunał w swoim orzecznictwie wprost akceptował. W wyroku z dnia 24

listopada 2008 r., sygn.: K 66/07684 Trybunał uznał, że przepis ordynacji wyborczej do rad gmin, rad

powiatów i sejmików województw, przewidujący utratę biernego prawa wyborczego do organów

stanowiących  i  wykonawczych  jednostek  samorządu  terytorialnego  przez  osobę,  wobec  której

prawomocnie  warunkowo  umorzono  postępowanie  karne  w  sprawie  popełnienia  przestępstwa

umyślnego  ściganego  z  oskarżenia  publicznego  jest  zgodny  z  art.  2  Konstytucji  RP.  Trybunał

aprobował poglądy doktryny, zgodnie z którymi wyrok warunkowo umarzający postępowanie nie

miał  charakteru  skazującego  oraz  wiązał  się  z  prowizorycznym  jedynie  przypisaniem  sprawy

popełnienia  przestępstwa685 i  pomimo  zaakceptowania  takiego  poglądu  na  istotę  warunkowego
681 Tamże.
682 W orzecznictwie  SN przyjmuje  się,  że  wyrok  warunkowo umarzający postępowanie  karne nie  ma  charakteru

wyroku  skazującego  (wyrok  SN z  dnia  3  października  2008 r.,  sygn.  akt:  III  KK 167/2008  (LexPolonica  nr
1988958). Podobnie kwestię tę ujmuje się w literaturze przedmiotu. Jednocześnie w orzecznictwie prezentuje się
pogląd,  zgodnie  z  którym   warunkowe  umorzenie  postępowania  karnego  jest  immanentnie  związane  ze
stwierdzeniem winy.  Zdaniem SN, jest  oczywiste, że dokonanie oceny,  czy wina jest znaczna, czy też  nie jest
znaczna, wymaga pierwotnego uznania, że sprawca czynu zabronionego w ogóle ponosi winę, wyrok SN z dnia 9
stycznia 2002 r., sygn. akt: III  KKN 303/2000 (LexPolonica nr  361341).  We wcześniejszym orzecznictwie SN
zagadnienie to nie rysowało się tak jednoznacznie. W uzasadnieniu uchwały z dnia 22 grudnia 1993 r., sygn.: I KZP
34/93, Sąd Najwyższy wywiódł, że wprawdzie umarzając warunkowo postępowanie sąd stwierdza, że oskarżony
popełnił zarzucane mu przestępstwo, ale odstępuje od skazania sprawcy,  to jest zarówno od przypisania  mu w
sposób formalny winy, jak i od wymierzenia mu jakiejkolwiek kary (LexPolonica Nr 304777, OSNKW 1994, nr 1-
2,  poz.  9,  s.  39).  Podobne stanowisko  wyrażał  w uchwale  z  dnia  z  19  lutego 1997  r.,  sygn.:  I  KZP 41/96,
LexPolonica nr 313526, OSNKW 1997, nr 3-4, poz. 25).

683 op. cit. Por. również: Wyrok TK z dnia 8 stycznia 2008 r., sygn. akt: P 35/06, op. cit.
684 Wyrok TK z dnia 24 listopada 2008 r., sygn.: K 66/07, OTK ZU 9/A/2008, poz. 158.
685 Op. cit., s. 38.
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umorzenia,  uzasadniał  konstytucyjność  pozbawienia  takiej  osoby  prawa  wybieralności  tym,  że:

„pozwala wyeliminować z kręgu kandydatów osoby,  które  dopuściły  się  przestępstwa umyślnego

ściganego z oskarżenia publicznego, a to zasługuje na akceptację, z punktu widzenia wartości, jakie

wiąże się z prawem wybierania, w obu jego aspektach686”. 

3  Podobną  ocenę  Trybunał  Konstytucyjny  sformułował  w  sprawie  P 35/06687,  w  której

przedmiotem  oceny  była  zgodność  z  Konstytucją  przepisów  kodeksu  karnego  skarbowego

regulujących   instytucję  dobrowolnego  poddania  się  odpowiedzialności.  Istotą  wątpliwości  sądu

pytającego  w tej  sprawie  było,  czy dopuszczalność  uczynienia  warunkiem złożenia  wniosku  o

zastosowanie  wspomnianej instytucji uiszczenia przez sprawcę określonych kwot  oraz wyrażenie

zgody na orzeczenie przepadku jeszcze przed rozstrzygnięciem w przedmiocie sprawstwa i winy

danej osoby jest zgodne z zasadą, w myśl której  stosowanie represji dopuszczalne jest tylko jako

reakcja na zachowanie zawinione (art. 17 i art. 143 k.k.s.)688. 

Trybunał  nie  podzielił  wątpliwości  sądu  pytającego,  podkreślając,  że  uiszczenie  przez

sprawcę  wspomnianych  kwot  oraz  poddanie  się  wspomnianemu  obowiązkowi nie  przesądza  w

żadnej  mierze  o  zasadności  wniosku.  Sąd  jest  zobowiązany do  zbadania  wszystkich przesłanek

odpowiedzialności i dopiero poczynienie ustaleń w tym zakresie umożliwia zaakceptowanie wniosku

i  zezwolenie  na  dobrowolne  poddanie  się  odpowiedzialności.   Odpowiadając  na  zarzuty  sądu

Trybunał  wykazał,  że uiszczenie  wskazanych kwot  nie  jest  karą  w  „ścisłym,  materialnokarnym

znaczeniu”. Analiza argumentacji Trybunału prowadzi jednak do wniosku, że w rzeczywistości w

czym  innym  upatrywał  on  rozstrzygającego  argumentu  na  rzecz  konstytucyjności

zakwestionowanego  rozwiązania  normatywnego.  Brak  represyjnego  charakteru  dolegliwości

Trybunał  uzasadniał tym,  że dopiero w późniejszym,  następczym orzeczeniu sądu dochodziło  w

sposób ostateczny do rozstrzygnięcia w przedmiocie sprawstwa i winy. Gdyby w sposób dosłowny

rozumieć wywód Trybunału uznać by należało,  że nie wyjaśnia on istoty zgłoszonych w pytaniu

prawnym wątpliwości  konstytucyjnych.  Sprowadzały się  one  bowiem do  tego,  że  zastosowanie

określonych  dolegliwości  identycznych  co  do  rodzaju  z  karami  (grzywna)  i  środkami  karnymi

(przepadek, przepadek równowartości)  przewidzianymi w kodeksie karnym skarbowym następuje

jako  konsekwencja  popełnienia  czynu  zabronionego,  lecz  jeszcze  przed  rozstrzygnięciem  w

686 Ibidem.
687 Wyrok TK z dnia 8 stycznia 2008 r., sygn. akt: P 35/06, op. cit.
688 Podobne rozwiązanie zawiera instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego. Zgodnie bowiem z art. 66

§ 3 k.k., zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania  karnego w przypadku przestępstw zagrożonych karą
pozbawienia wolności do lat 5 uzależnione jest między innymi od naprawienia szkody przez sprawcę. Podobnie art.
59a k.k. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego
oraz niektórych innych ustaw (DzU. 2013, poz. 1247 z późn. zm., która wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015
roku).
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przedmiocie  sprawstwa  i  winy.  Stwierdzenie  w  odpowiedzi  na  tak  postawiony  problem,  że

wspomniane dolegliwości nie mają charakteru kar, albowiem rozstrzygnięcie co do ich zastosowania

wobec  jednostki  następuje  dopiero  z  chwilą  przypisania  sprawstwa  i  winy  w  wyroku  sądu  o

zezwoleniu  na  dobrowolne  poddanie  się  odpowiedzialności,  niewiele  wyjaśniało.  Wszak  istota

zarzutu sprowadzała się właśnie do uprzedniego zastosowania dolegliwości w stosunku do orzeczenia

w przedmiocie  winy.  W krytykowanej  tu  argumentacji  Trybunału  nie  było  ponadto  zrozumiałe,

dlaczego wymaganie wpłacenia określonej kwoty pieniędzy w wysokości odpowiadającej grzywnie

przed wydaniem wyroku nie było  karą w sensie „materialnokarnym”, stawało się  zaś nią już po

wydaniu  orzeczenia.  W istocie  jednak Trybunał zmierzał  –  jak się  wydaje – do wykazania,  że

wprowadzenie wymogu dokonania wpłaty określonej kwoty oraz poddanie się innym obowiązkom

trudno było uznać za „s t o s o w a n i e” dolegliwości tudzież za „w y m i e r z e n i e” kary. Trybunał

w  swoim  uzasadnieniu  koncentrował  się  na  wykazaniu,  że  poddanie  się  wspomnianym

dolegliwościom  nie  było  w  tym  przypadku  związane  z  władczym  rozstrzygnięciem  organu

państwowego  w przedmiocie praw i  obowiązków. Skorzystanie z tej instytucji,  a  zatem również

spełnienie  wymogów warunkujących  jej  aplikację,  było  zależne  od  woli  sprawcy  i  skutkowało

możliwością  skorzystania  przez  podejrzanego  z  korzystniejszego  rozstrzygnięcia.  Trybunał  nie

powołał się na ten argument, ale nie powinno było ujść uwadze sądu pytającego, że w przypadku

niewyrażenia  zgody  na  dobrowolne  poddanie  się  odpowiedzialności  (albo  cofnięcia  wniosku)

wpłacona kwota przeznaczona była na zabezpieczenie grożących sprawcy kar (art. 144 § 3 k.k.s.), w

przypadku zaś ich niewymierzenia, podlegała zwrotowi. Z tych właśnie powodów trudno było uznać,

że kwestionowana regulacja naruszała sformułowaną już we wcześniejszym orzecznictwie na gruncie

art. 42 ust. 1 Konstytucji RP zasadę, zgodnie z którą stosowanie represji dopuszczalne jest tylko jako

reakcja na zachowanie zawinione. Nie rodziła ona bowiem zagrożenia zastosowania wobec jednostki

określonej  dolegliwości  jako  konsekwencji  popełnienia  czynu  zabronionego  bez  uprzedniego

przypisania sprawstwa i winy. 

4 Podejmując  na  podstawie  powyższych  wypowiedzi  Trybunału  Konstytucyjnego  próbę

rekonstrukcji wymogów odnoszących się do instytucji,  które wiążą się z prowizorycznym jedynie

przypisaniem określonej osobie popełnienia przestępstwa, a jednocześnie pociągają za sobą aplikację

środków o charakterze represyjnym, stwierdzić przede wszystkim trzeba, że nie mogą one zakładać

rezygnacji z gwarancyjnej funkcji winy jako przesłanki odpowiedzialności karnej.  Konieczne jest

zawsze  takie  ukształtowanie  konkretnego  rozwiązania  normatywnego,  które  stać  będzie  na

przeszkodzie przypisaniu odpowiedzialności wobec osoby, która w chwili czynu winy nie ponosiła.

Istotą instytucji, o których mowa jest to, że rezygnacja z przypisania winy jest przywilejem sprawcy,
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pozwala bowiem na pominięcie naznaczającego i stygmatyzującego skutku stwierdzenia zawinienia

oraz  uniknięcie  wszystkich  tych  skutków  w  sferze  prawnej  skazanego,  z  którymi  wiąże  się

przypisanie „pełnej” odpowiedzialności karnej. Konstytucyjny standard wynikający z zasady winy

wymaga jednak, by w takich przypadkach, po pierwsze organy stosujące prawo miały na uwadze

ewentualne  okoliczności  wskazujące  na brak zawinienia  po  stronie  podmiotu odpowiedzialności,

tudzież  by  organy  te  miały  możliwość  prowadzenia  postępowania  dowodowego  w  kierunku

weryfikacji pojawiających się w tym zakresie wątpliwości. 

Stosowanie  instytucji,  o  których  mowa,  musi  zakładać  odpowiednio  wysoki  stopień

prawdopodobieństwa  popełnienia  przez  sprawcę  czynu  zabronionego.  Granicą  konsensualnego

charakteru  tych  rozwiązań  jest  brak  wątpliwości  co  do  sprawstwa  osoby  pociąganej  do

odpowiedzialności. 

Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej jest elementem prawa do sądu nie tylko sprawcy

czynu zabronionego, lecz również podmiotu pokrzywdzonego. Dobór stosowanych wobec sprawcy

konsekwencji  w  ramach  omawianych  tu  instytucji  musi  zakładać  możliwość  udziału

pokrzywdzonego  w  procedurze  (z  przyznaniem mu  kompetencji  do  kwestionowania  przyjętych

ustaleń oraz samej decyzji o zastosowaniu danej formy odpowiedzialności),  a nadto przewidywać

nałożenie na sprawcę środków o charakterze kompensacyjnym. Z punktu widzenia konstytucyjnego

prawa pokrzywdzonego przestępstwem (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), nie jest natomiast niezbędne,

ani nawet pożądane, by możliwość zastosowania wobec oskarżonego omawianych tu alternatywnych

form odpowiedzialności karnej była uzależniona od woli pokrzywdzonego. 

Katalog  środków  stosowanych  jako  konsekwencja  warunkowego  przypisania

odpowiedzialności  karnej  winien  ograniczać  się  do  tych,  w  których  eksponowana  jest  funkcja

kompensacyjna, koncyliacyjna, probacyjna czy zabezpieczające. Podkreślenia jednak wymaga, że nie

jest wykluczone stosowanie w tym zakresie środków o cechach represyjnych.

 

5 Na tle powyższych rozważań jasno rysuje się również stwierdzenie, że konstytucyjna zasada

nullum crimen i nulla poena sine culpa nie stoi na przeszkodzie uzależnianiu stosowania określonych

instytucji prawa karnego materialnego związanych z reakcją na popełniony czyn, od uprzedniego

wywiązania się przez podejrzanego z pewnych obowiązków. Możliwa – również z punktu widzenia

zasady  domniemania  niewinności  –  jest  taka  chronologia,  która  uzależnia  formę  reakcji  na

popełniony czyn od uprzedniego wykonania przez sprawcę określonych obowiązków.

Warunkiem ich akceptowalności na gruncie konstytucyjnym jest jednak po pierwsze to, by ich

wykonanie  nie  oznaczało  obalenia  domniemania  niewinności  i  wszystkich  innych  skutków

prawnych temu odpowiadających. Wcześniejsze poniesienie dolegliwości nie może wykluczać ani
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zastępować późniejszej  oceny przesłanek odpowiedzialności karnej przez sąd. Orzeczenie sądu ma

wprawdzie  miejsce  chronologicznie  później,  lecz  dopiero  ono  oznacza  przypisanie

odpowiedzialności i (ewentualnie) obalenie domniemania niewinności. Musi być również możliwe

uchylenie  poniesionej  dolegliwości  lub  powrót  do  stanu  sprzed  jej  poniesienia  lub  dokonanie

odpowiedniej rekompensaty, gdyby zdecydowano o rezygnacji ze szczególnego trybu bądź gdyby

brak było w ogóle podstaw do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. 

Celem nakładanych w omawianych tu formach odpowiedzialności obowiązków nie może

być  wyłącznie  represja.  Legitymowanym  konstytucyjnie  celem  ich  stosowania  może  być

zabezpieczenie  prawidłowego  toku  postępowania689,  cel  egzekucyjno  –  kompensacyjny690.  Ani

zasada winy, ani też zasada domniemania niewinności, nie stoją również na przeszkodzie, by w

związku z prowadzonym i  niezakończonym jeszcze postępowaniem karnym stosować pewnego

rodzaju dolegliwości, których celem nie jest represja, lecz których dominującą funkcją  jest funkcja

zabezpieczająca.  Chodzi  o  takie  rozwiązania  przewidziane  w  ustawach  szczególnych,  które

przewidują, bądź to zakaz pełnienia pewnych funkcji lub nawet kandydowania do ich sprawowania,

bądź  też  oznaczają  cofnięcie  różnego  rodzaju  uprawnień,  zezwoleń lub koncesji  w związku  z

prowadzonym postępowaniem karnym.  W sprawie Ts 19/11691 Trybunał odmówił nadania biegu

skardze konstytucyjnej,  która w oparciu o przepisy art.  art.  2,  art.  31 ust. 3  oraz art. 42 ust.  3

Konstytucji kwestionowała przepisy art. 15 ust. 1 pkt 6 oraz art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21

maja 1999 r.  o  broni i  amunicji692.  Przepisy te  przewidywały cofnięcie  pozwolenia  na  broń w

sytuacji,  gdy  wobec  osoby  prowadzone  jest  postępowanie  karne693.  Skarżący  podnosił,  że

konsekwentne rozumienie zasady domniemania niewinności nie pozwala do czasu prawomocnego

skazania  przyjmować,  że  będzie  ona  zdolna  do  bezprawnego  użycia  broni  palnej.  Skarżący

zaprezentował  takie  rozumienie  zasady domniemania  niewinności,  zgodnie  z  którym  do  czasu

prawomocnego zakończenia postępowania karnego nie mogą podsądnego dotykać żadne sankcje

związane z postawionymi zarzutami. Trybunał konsekwentnie  w tego rodzaju sprawach prezentuje

stanowisko, zgodnie z którym, skoro zastosowanie danego środka w żaden sposób nie wpływa na

ustalenia  w  przedmiocie  winy  w  postępowaniu  karnym,  brak  jest  zależności  pomiędzy  jego

aplikacją  a  naruszeniem  zasady  domniemania  niewinności.  Wskazać  jednak  trzeba,  że

689 Wyrok TK z dnia 19 października 2004 r., sygn. K 1/04, OTK ZU 9/A/2004, poz. 93.
690 Wyrok TK z dnia 8 stycznia 2008 r., sygn. akt: P 35/06, op. cit.
691 Postanowienie TK z dnia 17 października 2011 r.,  sygn.: Ts 19/11, OTK ZU 6/B/2011, poz. 471, por. również:

wyrok TK z dnia 17 grudnia 2003 r., sygn.: SK 15/02, OTK ZU 9/A/2003, poz.  103.
692 Dz. U. Z 2004 r., Nr 52, poz. 525 ze zm. 
693 Przepis  art.  15  ust.  1 pkt  6 w brzmieniu obowiązującym  w chwili  orzekania  wobec  skarżącego  stanowił,  że

„Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom: co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celu
sprzecznym  z  interesem  bezpieczeństwa  lub  porządku  publicznego,  w  szczególności  skazanym  prawomocnym
orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu albo wobec których toczy się postępowanie
o popełnienie takich przestępstw”.
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konstytucyjna  dopuszczalność  takich  rozwiązań  jest  zawsze  pochodną  kształtu  uregulowań

procesowych,  decydujących  o  stopniu  koniecznego  dla  potrzeb  wydania  postanowienia  o

przedstawieniu zarzutów uprawdopodobnienia  popełnienia przestępstwa przez daną osobę. 

Brak jest ustrojowych i gwarancyjnych przeszkód, by kształt obowiązków ustalany był przez

inny  niż  sądowy  organ  postępowania  przygotowawczego,  pod  warunkiem,  że  brak  zgody

podejrzanego  oznaczać  będzie  rozpoznanie  sprawy  na  zasadach  ogólnych.  Rezygnacja  przez

podejrzanego bądź brak zgody na zastosowanie zmodyfikowanej procedury jego odpowiedzialności

nie mogą mieć żadnych negatywnych skutków w prowadzonym postępowaniu karnym.

6 W  orzecznictwie  Trybunału  sygnalizowany  był  również  problem  stosowania  takich

instytucji  prawa  karnego  materialnego,  które  zezwalały  na  aplikację  pewnych  elementów

odpowiedzialności karnej bez konieczności przypisania sprawcy zawinienia. W sprawie P 34/12694,

zakończonej  ostatecznie  postanowieniem  o  umorzeniu  postępowania,  poddano  w  wątpliwość

zgodność z zasadą  nullum crimen sine culpa  regulacji art.  75 § 1a k.k.  Przepis ten przewiduje

instytucję  obligatoryjnego  zarządzenia  wykonania  warunkowo  zawieszonej  kary  pozbawienia

wolności w przypadku „rażącego naruszenia przez skazanego w okresie próby porządku prawnego

poprzez  używanie  przemocy  lub  groźby  bezprawnej  wobec  osoby  najbliższej  lub  innej  osoby

małoletniej  zamieszkujących  wspólnie  ze  sprawcą”.  Sposób  skonstruowania  ustawowych

warunków  zastosowania  omawianej  instytucji  nie  przewidywał  w  szczególności  obowiązku

oczekiwania na uprzednie rozstrzygnięcie w przedmiocie odpowiedzialności karnej skazanego za te

nowe zachowania, popełnione w okresie próby. Nie wymagał również, by zachowanie to stanowiło

przestępstwo,  to  znaczny  by  realizowało  wszystkie  elementy  struktury przestępstwa.  Podobną

formułę zawiera art. 75 § 2 i § 3 k.k., gdzie zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary

pozbawienia  wolności  uzależnione  jest  od  ustalenia,  że  skazany  w  okresie  próby  lub  już  po

wydaniu  wyroku,  lecz  jeszcze  przed  jego  uprawomocnieniem się,  „rażąco  narusza  porządek

prawny”. Podobne w swej istocie warunki zawierają inne jeszcze instytucje prawa karnego i prawa

karnego wykonawczego w tym: instytucja podjęcia warunkowo umorzonego postępowania karnego

(art. 68 § 2 i  § 3 k.k.), odwołania skierowania sprawcy skazanego na karę pozbawienia wolności

bez  warunkowego  zawieszenia  jej  wykonania  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z

uzależnieniem od alkoholu lub innego środka odurzającego (art. 97 § 2 k.k.), odwołania odroczenia

kary ograniczenia wolności (art. 62 § 3 k.k.w.), odwołania odroczenia kary pozbawienia wolności

(art. 156  § 1 k.k.w.), odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia (art. 160  § 1 pkt 4

k.k.w.).

694 Postanowienie TK z dnia 29 października 2013 r., sygn. akt: P 34/12, op. cit.

309



Problem konstytucyjny,  jaki  wyłania  się  na  tle  powyższych  twierdzeń  widoczny jest  w

bardziej jeszcze wyraźny sposób, gdy uwzględni się stanowisko Trybunału Konstytucyjnego co do

statusu  postępowania  w  przedmiocie  orzeczenia  wobec  sprawcy  czynu  zabronionego  środka

skutkującego pozbawieniem go wolności, również w tych przypadkach, gdy następuje to w ramach

postępowania  w  przedmiocie  modyfikacji  uprzednio  orzeczonej  już  prawomocnie  kary  za

popełnione przestępstwo.  Trybunał przyjmuje,  że sąd,  który orzeka w przedmiocie  zarządzenia

wykonania  kary  pozbawienia  wolności  dotychczas  warunkowo  zawieszonej,  sprawuje  wymiar

sprawiedliwości.  Orzeka w odrębnej sprawie o pozbawieniu jednej z najbardziej podstawowych

wolności – wolności osobistej.  Z perspektywy statusu prawnego skazanego, postanowienie sądu

decyduje o  wdrożeniu  wobec  niego  jakościowo,  rodzajowo  odmiennej  sankcji  karnej,  o

konstytucyjnie  bez  porównania  większej  dolegliwości  od pierwotnie  orzeczonej695.  Omawiane

zagadnienie  Trybunał  analizował jedynie  pod kątem stopnia dopuszczalnego  związania  sądu w

decyzjach  podejmowanych  na  tym  etapie  postępowania  karnego.  Jasno  jednak  z  rozważań

Trybunału wynika,  że sam tylko fakt, iż cechą wspólną wszystkich wskazanych wyżej instytucji

jest  ich wykonawczy  i  resocjalizacyjny charakter,  nie  oznacza jeszcze,  że nie dochodzi w ich

ramach do sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz do wymierzenia środków o szczególnie

doniosłym stopniu dolegliwości.

Odnosząc się do tego zagadnienia stwierdzić trzeba, że wbrew założeniu przyjętemu przez

sąd pytający we wskazanej  wyżej  sprawie  P 34/12,  nie  jest  wcale  bezdyskusyjne  twierdzenie,

zgodnie z którym podstawą zastosowania instytucji uregulowanej w art. 75  § 1a k.k. może być

również i takie zachowanie,  w stosunku do którego nie sposób przypisać sprawcy (skazanemu)

winy.  Sposób  sformułowania  przepisu  sugeruje  wykluczenie  zawinienia  z  pola  uwagi  sądu

orzekającego  w przedmiocie  zarządzenia  skazanemu  wykonania  warunkowo  zawieszonej  kary

pozbawienia  wolności,  na plan pierwszy wysuwają  przedmiotowe ujęcie omawianej przesłanki.

Takiej  wykładni  sprzeciwia  się  jednak  wzgląd  na  konstytucyjną  zasadę  winy  jako  podstawę

odpowiedzialności karnej. Przepis art. 75 § 1a k.k. winien być zatem interpretowany w ten sposób,

że  w  przypadku stwierdzenia,  że  podejmując  zachowania  stanowiące  „rażące  naruszenie  przez

skazanego w okresie próby porządku prawnego” noszące cechy używania przemocy lub groźby

bezprawnej  wobec osoby najbliższej  lub innej  osoby małoletniej  zamieszkujących wspólnie  ze

sprawcą,  skazany  nie  ponosił  winy,  brak  będzie  podstaw  do  zarządzenia  wykonania  kary

pozbawienia wolności. Nie oznacza to, że już w toku tej fazy postępowania wykonawczego dojdzie

do przypisania skazanemu odpowiedzialności karnej za to zachowanie. W orzeczeniu kończącym

postępowanie  w  tym przedmiocie  sąd stwierdzi „rażące  naruszenie  przez  skazanego w okresie

695 Wyrok TK z dnia 17 lipca 2013 r., sygn. SK 9/10, s. 19-20, OTK ZU6/A/2013, poz. 79.
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próby porządku  prawnego”  noszące  cechy używania  przemocy lub  groźby bezprawnej  wobec

osoby  najbliższej  lub  innej  osoby  małoletniej  zamieszkujących  wspólnie  ze  sprawcą”.  Będzie

zobligowany do weryfikacji  ewentualnych twierdzeń skazanego,  w których będzie zmierzał do

wykazania,  że nie ponosi winy (w znaczeniu prawa karnego materialnego) za przypisywane mu

zachowania.  Wykładnia taka znajduje nadto wsparcie w treści art. 45 ust. 1 Konstytucji.  Skoro

bowiem postępowanie w przedmiocie modyfikacji orzeczonej kary pozbawienia wolności poprzez

zarządzenie  jej  wykonania  jest  „sprawowaniem  wymiaru  sprawiedliwości”,  sąd  ma  prawo  i

obowiązek oceny okoliczności podmiotowych. Podobną argumentację należy odnieść do innych

instytucji szeroko rozumianego prawa karnego.
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Rozdział VII

Zasada odpowiedzialności za czyn (własny) w orzecznictwie

Trybunału Konstytucyjnego.

1 Jak to już wskazano na wstępie poprzedniego rozdziału, wynikający z Konstytucji wymóg

oparcia  odpowiedzialności  karnej  na  „winie”  sprawcy  czynu  zabronionego  jest  wywodzony  z

posiadającego wyraźniejszą konstytucyjną podstawę w warstwie tekstowej Konstytucji wymogu

oparcia tej odpowiedzialności na „czynie”. Zwracano już również uwagę, że wprawdzie czyniono

już  w  doktrynie  prawa  karnego  próby  wspólnego  potraktowania  obu  tych  przesłanek

odpowiedzialności karnej (co wymagało przyjęcia określonych założeń co do sposobu rozumienia

„czynu” oraz „winy” na gruncie prawa karnego), to jednak synonimiczne potraktowanie obu tych

warunków nazbyt ogranicza rozumienie i istotę subiektywnej przesłanki odpowiedzialności,  jaką

jest wina. 

Wyżej  wskazano  już  na  normatywne  konstytucyjne  źródła  zasady  nullum  crimen  sine

actione oraz na obecne w orzecznictwie Trybunału problemy z wyraźnym rozgraniczeniem  zasady

winy i zasady czynu jako warunków odpowiedzialności karnej w znaczeniu konstytucyjnym.  W

tym miejscu przejść zatem można do prezentacji zagadnień szczegółowych.

 2 Wspólna płaszczyzna obu zagadnień widoczna jest w perspektywie konstytucyjnej w tych

zwłaszcza przypadkach, gdy podstawą odpowiedzialności karnej ustawodawca czyni - choćby tylko

w  pewnym  zakresie  -  zachowania  innych  osób.  Konstruując  w  ten  sposób  podstawy

odpowiedzialności,  ustawodawca posługuje się różnorodnymi formułami.  Ich cechą wspólną jest

natomiast uzależnienie zakresu odpowiedzialności sprawcy od aktywności bądź pasywności innych

osób. Nie budzi wątpliwości Trybunału stwierdzenie, że konstytucyjnym wymogiem jest w takich

sytuacjach  istnienie  powiązania  zachowań  tych  innych  osób  z  zakresem  odpowiedzialności

sprawcy.  Brak  jest  już  jednak  jasności,  czy  naruszająca  powyższy  wymóg  regulacja  stoi  w

sprzeczności z zasadą winy (nałożenie na podmiot odpowiedzialności za zachowanie innej osoby,

na  które  nie  ma  ona  i  nie  może  mieć  wpływu)  cz  też  z  zasadą  czynu  własnego  (nałożenie

odpowiedzialności, pomimo braku przednormatywnej podstawy).

Problem  uzależnienia  odpowiedzialności  represyjnej  (karnej  lub  wykroczeniowej)  od

czynów lub zaniechań innych osób był kilkukrotnie sygnalizowany w orzecznictwie Trybunału. W

sprawie K 14/12696 zagadnienie to pojawiło się  w kontekście wykroczenia z art.  495 § 2 pkt  1

696 Wyrok TK z dnia 18 lipca 2012 r., sygn.: K 14/12, op. cit.
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ustawy  z  dnia  5  stycznia  2011  r.  –  Kodeks  wyborczy697,  przewidującego  odpowiedzialność

pełnomocnika  wyborczego  za  nieusunięcie  we  wskazanym  terminie  materiałów  agitacyjnych.

Wnioskodawca wskazywał, że na gruncie kwestionowanego przepisu dojść może do nałożenia na

pełnomocnika wyborczego odpowiedzialności represyjnej za czyny i zaniechania osób, na które nie

ma  on wpływu. Akcentował takie  przypadki,  w których nawet  dochowanie  przez zobowiązany

podmiot  wszystkich  reguł  staranności  może  nie  ochronić  go  przed  odpowiedzialnością  za

wykroczenie.  Wskazywał,  że możliwa na gruncie zaskarżonego przepisu jest  sytuacja,  w której

pełnomocnik wypełnił swoje obowiązki i  dochował należytej staranności (na przykład zamówił

usunięcie  plakatów),  ale  kontrahent  nie  wywiązał się  należycie  z umowy i  w takim przypadku

odpowiedzialność  dotyczyć  będzie  pełnomocnika.  Wnioskodawca  podkreślił,  że  pełnomocnik

wyborczy nie jest w stanie osobiście zapewnić, że każdy plakat zostanie usunięty, zwłaszcza biorąc

pod uwagę terytorium całego kraju oraz liczbę gmin i okręgów wyborczych. 

Odmawiając zasadności tym zarzutom Trybunał zwrócił uwagę, że źródłem wątpliwości

konstytucyjnych  jest  nieprawidłowe  rozumienie  podstawy  odpowiedzialności  sprawcy  czynu

zabronionego opisanego w zaskarżonym przepisie.  Podmiot przestępstwa odpowiada bowiem za

skuteczność  w  doprowadzeniu  do  usunięcia  wymienionych  wyżej  środków  agitacyjnych  we

wskazanym terminie. Czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę polega w tym wypadku na

niewykonywaniu obowiązku doprowadzenia do usunięcia wspomnianych środków agitacyjnych.

Podstawę  odpowiedzialności  tworzy  tu  zatem  zaniechanie  podjęcia  przez  podmiot

odpowiedzialności  czynności  nakierowanych  na  realizację  wynikającego  z  ustawy  obowiązku

usunięcia  wszystkich  materiałów  wyborczych.  Zakres  tej  odpowiedzialności  jest  zatem

wyznaczany po  pierwsze tą  przednormatywną podstawą oraz przesłanką winy.  W tych bowiem

sytuacjach, gdy niewykonanie obowiązku spowodowane będzie okolicznościami niezależnymi od

sprawcy,  uniemożliwiającymi  mu  uniknięcie  zachowania  sprzecznego  z  prawem,  brak  będzie

podstaw do przypisania mu odpowiedzialności.

W sprawie SK 34/04698 skarżący kwestionował przepisy art. 31 § 1 k.k.s. w zw. z art. 30 § 3

k.k.s.,  obligujące  sąd  do  orzeczenia  przepadku  przedmiotu  czynu  zabronionego,  choćby  nie

stanowił  własności  sprawcy.  U  podstaw  skargi  konstytucyjnej  legł  stan  faktyczny,  w  którym

orzeczono przepadek samochodu ciężarowego wraz z naczepą, którym – wbrew woli i wiedzy –

właściciela  przewożono  przez  granicę  wyroby  tytoniowe  bez  znaków  akcyzy.  Trybunał

Konstytucyjny  zakwestionował zgodność  takiego  rozwiązania  z  art.  42  ust.  1  Konstytucji  RP.

697Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm. Zwrócono jednocześnie uwagę na analogię pomiędzy konstrukcją tego wykroczenia a
czynami zabronionymi z art. 101 kodeksu wykroczeń oraz z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.

698 Wyrok TK z dnia 29 czerwca 2005 r., sygn.; SK 34/04, OTK ZU 6/a/2005, poz. 69.
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Negatywnej ocenie nie stanął na przeszkodzie fakt, że zgodnie z art. 31 § 2 k.k.s.,  nie można orzec

przepadku przedmiotu,  który jest  własnością osoby trzeciej,  gdy sprawca uzyskał go w wyniku

przestępstwa lub wykroczenia. Trybunał uznał,  że wystarczającej ochrony nie daje również treść

art. 31 § 3 k.k.s., który uzależniał odstąpienie od zastosowania przepadku od niewspółmierności

przedmiotu przepadku do wagi popełnionego przestępstwa skarbowego. 

Trybunał  podkreślił,  że zaskarżona  regulacja  nie  obligowała  sądu  do  powiązania  czynu

bezpośredniego  sprawcy  z  jakimkolwiek  działaniem  lub  zaniechaniem  osoby,  której  dotyczył

środek  karny  przepadku  przedmiotu.  Nie  zostały  przeprowadzone  żadne  ustalenia,  które

pozwalałyby  wnioskować  o  jej  sprawstwie  lub  winie.  Co  więcej,  kwestionowana  regulacja

zwalniała  sądy z  obowiązku dokonywania  jakichkolwiek ustaleń faktycznych i  badania  faktu i

stopnia zawinienia osoby, której dotyczył przepadek przedmiotów. 

Zakwestionowana  konstrukcja  przepadku  przedmiotów  prowadziła  zatem  do  nałożenia

odpowiedzialności karnej, pomimo niepopełnienia czynu. Przepis art. 30 § 3 w zw. z art. 31 § 1

k.k.s.  nie tworzył żadnej podstawy tej odpowiedzialności,  w szczególności nie uzależniał jej od

wykazania  udziału  w  popełnieniu  przestępstwa,  czy  choćby  tylko  wiedzy  właściciela  środka

transportu o wykorzystaniu go w celu popełnienia czynu zabronionego. Organy stosujące prawo

zostały przez ustawodawcę zwolnione z obowiązku wykazania, że skarżąca w jakikolwiek sposób

przyczyniła  się do popełnienia przestępstwa przez jej pracownika, tudzież,  że miała jakikolwiek

wpływ  na  jego  przestępne  działania.  Tymczasem,  jak  przyjął  to  Trybunał  Konstytucyjny  w

omawianym wyroku, „konstytucyjne pojęcie „odpowiedzialności karnej” musi być interpretowane

szeroko, jako nałożenie na podmiot – po przeprowadzeniu stosownego postępowania – sankcji za

jego działanie albo zaniechanie, uznane przez państwo za przestępstwo”699.

Odnosząc się do omawianego wyżej orzeczenia,  zwrócić należy uwagę, że Trybunał jako

założenie  przyjął,  iż  będąca  przedmiotem  oceny  regulacja  kodeksu  karnego  skarbowego  ma

charakter środka karnego. Tezę o niezgodności kwestionowanego przepisu z Konstytucją oparto na

stwierdzeniu,  że  zawiera  on  instytucję  o  penalnym  charakterze,  wprowadzając  tym  samym

odpowiedzialność karną, pomimo braku czynu. Konkluzja ta została przy tym sformułowana przy

nie jednoznacznych i nie  budzących wątpliwości poglądach doktryny na temat zabezpieczającej

funkcji omawianego środka. Podkreślenia wymaga, że przepadek pełnić może różnorodne funkcje,

w  tym kompensacyjne,  zabezpieczające.  W tych  przypadkach,  gdy wspomniane  racjonalizacje

przepadku będą wyraźnie dominować nad funkcją represyjną, ocena zgodności takiej regulacji z

art. 42 Konstytucji RP nie będzie kształtować się jednoznacznie. 

699 Ibidem, s. 13.
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3 Bliski  merytoryczny  związek  konstytucyjnych  wymogów  „czynu”  oraz  „winy”  jako

podstaw  odpowiedzialności  karnej,  widoczny  jest  na  tle  innej  jeszcze  wypowiedzi  Trybunału

Konstytucyjnego. W sprawie K 18/03700 Trybunał rozpoznawał zarzut skierowany pod adresem art.

3 ustawy z dnia 28 października 2002 r.  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny

zabronione  pod groźbą  kary701,  który między  innymi  przewidywał  odpowiedzialność  podmiotu

zbiorowego  za  czyn  zabroniony,  którym  jest  zachowanie  osoby  fizycznej  (...) będącej

przedsiębiorcą,   jeżeli  zachowanie  to  przyniosło  lub mogło  przynieść podmiotowi zbiorowemu

korzyść,  chociażby niemajątkową  (art.  3  pkt  4  tej ustawy).  Jako  podstawę odpowiedzialności

podmiotu za zachowanie takiej osoby wskazano „brak należytej organizacji działalności podmiotu

zbiorowego, zapewniającej uniknięcie popełnienia czynu zabronionego, w sytuacji gdy mogło to

zapewnić  zachowanie  należytej  wymaganej  w  danych  okolicznościach  ostrożności”.

Wnioskodawca kwestionował, że takie ujęcie przesłanek odpowiedzialności powoduje, że można

nałożyć  na  podmiot  zbiorowy  sankcje  także  wówczas,  gdy  nie  miał  on  żadnego  wpływu  na

zachowanie sprawcy bezpośredniego. 

Podzielając ten zarzut  Trybunał stwierdził,  że zakwestionowany przepis w istocie nazbyt

„szeroko  wytycza  związek  przyczynowy  pomiędzy  uprzednim  czynem  osoby  fizycznej

(przedsiębiorcy),  a  następczą  odpowiedzialnością  podmiotu  zbiorowego702”.  Trybunał  zwracał

uwagę, że osoba, o której mowa w art. 3 pkt 4 ustawy  nie musi pozostawać w żadnym stosunku

podległości wobec osób reprezentujących podmiot  zbiorowy, może być osobą pozostającą poza

szeroko rozumianą strukturą organizacyjną podmiotu zbiorowego. Nie ma tymczasem możliwości

takiej  organizacji  działalności  podmiotu  zbiorowego,  która  stworzy  gwarancję  niepopełniania

czynów zabronionych przez podmioty zewnętrzne.  Powyższe rozumowanie prowadziło  Trybunał

do stwierdzenia naruszenia konstytucyjnej zasady winy (odczytanej w tym przypadku z art. 42 ust.

1, art. 42 ust. 3 oraz z „istoty odpowiedzialności represyjnej”).

W powyższych uwagach Trybunału zwraca uwagę kilka wątpliwych kwestii. W pierwszej

kolejności z  prowadzonych rozważań wynika,  że możliwe jest  już na płaszczyźnie  generalno –

abstrakcyjnej  uznanie,  że  podstawa  odpowiedzialności  ujęta  w  zawartym  w  przepisie  prawa

karnego  opisie  karalnego  zachowania  może  zostać  uznana  za  wykraczającą  poza  możliwości

podmiotu  odpowiedzialnego.  Egzemplifikacją  takiego  błędnego  ukształtowania  wspomnianej

podstawy będzie oparcie odpowiedzialności danego podmiotu na zachowaniu innej osoby, na którą

to sprawca czynu zabronionego nie ma i nie może mieć wpływu. Naruszająca powyższy wymóg

konstrukcja odpowiedzialności naruszać będzie konstytucyjną zasadę winy i to również wtedy, gdy
700 Wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn.: K 18/03, op. cit.
701 W brzmieniu nadanym Dz. U. Nr 197, poz. 1661 ze zm.
702 Wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn.: K 18/03, op. cit., s. 21.
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–  tak  jak  to  miało  miejsce  w  odniesieniu  do  odpowiedzialności  podmiotów  zbiorowych  na

podstawie  ustawy z  dnia  28 października  2002 r.  -  indywidualna  wina  sprawcy jest  jednym z

warunków  odpowiedzialności.  Dostrzec  trzeba,  że  twierdzenie  to  pozostaje  w  wyraźnej

sprzeczności z poglądem wyrażonym przez Trybunał na kanwie sprawy K 14/12. Zwrócono tam

uwagę, gdzie uznano, iż brak jest podstaw do kwestionowania nazbyt szerokiego sposobu ujęcia

przednormatywnej podstawy odpowiedzialności z uwagi na możliwą jej korektę przez znajdującą

bezpośrednie  zastosowanie  konstytucyjną  zasadę  winy.  Zauważyć  również  trzeba,  że  problem

„nazbyt  szerokiego  wytyczenia  związku  przyczynowego  pomiędzy  uprzednim  czynem  osoby

fizycznej  (przedsiębiorcy),  a  następczą  odpowiedzialnością  podmiotu  zbiorowego”  nie  jest

zagadnieniem  (w  każdym  razie  nie  tylko)  proporcjonalności  zakazu  karnego.  Pozwala

zakwestionować jego zgodność z Konstytucją już na wcześniejszym etapie, to jest na etapie oceny

zgodności tak ujętej podstawy odpowiedzialności z  konstytucyjnymi wymogami konstrukcyjnej

poprawności odpowiedzialności karnej.

4 Powyższych uwag nie należy rozumieć w ten sposób, że wykluczone z punktu widzenia

wymogów  konstytucyjnych  jest  wkomponowanie  w  strukturę  czynu  zabronionego  sprawcy

zachowania  innej  osoby.  Pod  pewnymi warunkami,  taka konstrukcja  odpowiedzialności,  której

zakres  wyznaczać  będzie  nie  tylko  zachowanie  samego  sprawcy,  lecz  także  osób  z  nim

współdziałających,  nie  jest  bowiem sprzeczna  z  zasadą  nullum crimen  sine  actione.  Trybunał

formułuje  w  tym  zakresie  dwa  warunki,  które  taką  figurę  legitymizują  na  gruncie  zasad

konstytucyjnych.  Po  pierwsze,  nie  może  budzić  wątpliwości,  że  przednormatywną  podstawą

odpowiedzialności  jest  zachowanie  się  człowieka,  nie  zaś  np.  sama  tylko  treść  jego  przeżyć

psychicznych.  Musi  zatem  istnieć  pewien  zewnętrzny  substrat  ocenianej  aktywności  bądź

pasywności człowieka. Konieczna jest również – po drugie - indywidualizacja odpowiedzialności

karnej  konkretnego  sprawcy,  a  więc  możliwość  przypisania  mu  danego  zachowania  jako  jego

własnego  oraz  poddania  go  ocenie  z  punktu widzenia  okoliczności  je  indywidualizujących.  W

odniesieniu do pierwszego warunku  Trybunał podkreśla,  że nazbyt  wąskie byłoby dualistyczne

rozumienie  podstawy  odpowiedzialności,  ograniczające  się  do  rozróżnienia  „działania”  i

„zaniechania”.  Z  punktu  widzenia  konstytucyjnego  przyjąć należy,  że czyn jest  zawsze pewną

aktywnością człowieka w stosunku do otaczającej go rzeczywistości, która może charakteryzować

się  pewnymi  cechami  lub  ich  brakiem.  O  tym,  które  elementy  tak  rozumianego  sposobu

funkcjonowania  człowieka  w  otaczającym  go  świecie  są  prawnokarnie  relewantne,  decyduje

ustawodawca 703.

703 Oczywiście inną rzeczą, podlegającą badaniu z punktu widzenia innych wzorców konstytucyjnych, jest zasadność
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Wątpliwości  w  omawianym  kontekście  wywołała  konstrukcja  odpowiedzialności  za

przestępstwo  z  art.  158  §  1  k.k704.  Skarżący  twierdził,  że  taka  wykładnia  znamienia  „wzięcia

udziału w bójce lub pobiciu”, która obejmuje samo tylko bierne zachowanie sprowadzające się do

obecności  oraz  do  wytwarzania  liczebnej  przewagi  strony  atakującej  narusza  zasadę

odpowiedzialności za „czyn”. Zdaniem skarżących, podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności w

tym przypadku jest w istocie stan psychiczny wyrażający się w akceptacji zachowania innych osób,

połączony z  czasowo przestrzenną  koincydencją  obecności takiej osoby w miejscu popełnienia

przestępstwa.  Negując zasadność tych argumentów, Trybunał wskazał, że konstytucyjna formuła

odpowiedzialności za „c z y n” (podkr.  - P.C.) nie może być sprowadzona do jej konkretyzacji

przez alternatywne postaci działania lub zaniechania. Istnieją takie formy zachowań, których nie da

się  przypisać do  żadnej z  tych dwu kategorii,  jak  np.  posiadanie.  Precyzując pojęcie czynu w

kontekście przestępstwa z art. 158  § 1 k.k. Trybunał zrelacjonował poglądy doktryny dotyczące

wykładni  znamienia  „wzięcia  udziału  w  bójce  bądź  pobiciu”  i  konstatował,  że  zachowanie

polegające  na udziale w bójce w formie opisanej w orzecznictwie sądowym może mieć cechy

czynu.  Jest  to  bowiem  odpowiedzialność  za  zachowanie  (a  nie  za  myśli),  odpowiedzialność

zindywidualizowana,  i  to  pomimo  że  o  jej  zakresie  będzie  decydowało  zachowanie  nie  tylko

samego sprawcy, lecz także osób z nim współdziałających.

Wnioski 

1 Wskazać można na następujące elementy konstytucyjnego standardu w zakresie zasady

winy oraz odpowiedzialności za czyn własny. Współczesna debata nad konstytucyjnym aspektem

zasady winy w prawie karnym prowadzona jest w dwóch głównych grupach problemów. Pierwszy

dotyczy konstytucyjnych źródeł winy jako warunku odpowiedzialności karnej. Dyskusja ta nie ma

li tylko na celu odnalezienia przepisu Konstytucji RP, z którego w sposób przekonujący można

wywodzić  wspomniany  warunek   odpowiedzialności  karnej.  Dyskusja  ta  wiąże  się  przede

wszystkim  z  legitymizacją  tej  przesłanki  odpowiedzialności  oraz  z  jej  operatywnością  jako

narzędzia  gwarancyjnej  funkcji  prawa  karnego.  Im  bowiem  wyraźniejsza  i  mniej  wątpliwa

podstawa obowiązywania  tej zasady, tym mniej wątpliwości co  do konstytucyjnej proweniencji

omawianej zasady oraz tym większe możliwości powołania się na nią w procesie stosowania norm

prawa karnego.

takiego a nie innego sposobu ujęcia czynności sprawczej na gruncie danego przepisu. Zasadne okazać się może
pytanie o proporcjonalność  ingerencji  wynikającej  z  określonego sposobu  opisu  karalnego zachowania  tudzież
kontrola jego techniczno - legislacyjnej poprawności w świetle zasady nullum crimen sine lege certa.

704 Postanowienie TK z dnia 11 lipca 2013 r., sygn. akt: Ts 212/12, 1/B/2014, poz. 35.
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 Osobnym nurtem odwołań i nawiązań do regulacji konstytucyjnej w refleksji naukowej nad

zagadnieniem  winy  w  prawie  karnym  jest  próba  odczytania  z  ustawy  zasadniczej  pewnych

wskazówek co do treściowej zawartości pojęcia winy. Podejmowane w ramach tej grupy zagadnień

wysiłki zmierzają do rekonstrukcji z  norm konstytucyjnych istoty wymogu winy jako warunku

odpowiedzialności.

2 W orzecznictwie  Trybunału,  prócz  wyżej  wskazanych,  dostrzegalne  są  inne  jeszcze

problemy związane z zasadą winy. W perspektywie ogólnosystemowej wyraźnie dostrzegalny jest

problem  zakresu  zastosowania  wymogu winy jako  przesłanki odpowiedzialności.   Dzieli  on w

pewnym sensie wszystkie trudności,  jakie napotykają – podejmowane zarówno w orzecznictwie

TK,  jak  i  w  literaturze  przedmiotu  -  próby  wyznaczenia  zakresu  zastosowania  gwarancji

wynikających z art. 42 Konstytucji RP. Istotą poruszanych tu zagadnień jest pytanie o to, w jakich

sytuacjach aktualizuje  się obowiązek państwa do wkomponowania w strukturę odpowiedzialności

subiektywnej  przesłanki  odpowiedzialności.  Niejasne  też  pozostaje,  w  jakim zakresie  źródłem

obowiązku może być przepis art. 42 ust.1 Konstytucji. Nawet jednak ustalenie, czy to w oparciu o

treść wspomnianego przepisu, czy innej normy konstytucyjnej (głównie z art. 2 Konstytucji RP), że

w danym przypadku na ustawodawcy ciąży taki obowiązek, powstaje pytanie o treść tej przesłanki,

zwłaszcza o to, czy lub na ile winna ona być zbliżona do winy w znaczeniu prawa karnego. 

3 Pytanie  o  dopuszczalność  zróżnicowania  winy jako  przesłanki  odpowiedzialności jest

również aktualne na gruncie prawa karnego w szerokim tego słowa znaczeniu. W zakresie prawa

karnego  sensu  stricto,  prawa  wykroczeń,  prawa  karnego  skarbowego  oraz  odpowiedzialności

podmiotów zbiorowych Trybunał przyjmuje jednak pewne wspólne dla wszystkich tych rodzajów

odpowiedzialności  minimum w zakresie  winy.  Wina  zawsze  pełni  tu  funkcję  legitymującą,  co

oznacza, że stosowanie każdej postaci represji dopuszczalne jest tylko jako reakcja na zachowanie

zawinione. Przypisanie odpowiedzialności karnej musi być oparte na „przesłance zarzucalności,

jaką  jest  możliwość  zgodnego  z  prawem  zachowania”.  Wykazanie  niemożności  podjęcia

zachowania  zgodnego  z prawem i  uniknięcia  sankcji o  charakterze represyjnym winno  zawsze

prowadzić  do  uwolnienia  od  odpowiedzialności  represyjnej.  Analogiczne  ujęcie  Trybunał

dopuszcza na gruncie regulacji postępowania dyscyplinarnego.

4 W  zakresie  wymogu  winy  zarówno  Konstytucja,  jak  i  Trybunał,  formułują  jedynie

warunki  minimalne.  Z  tego  też  względu  orzecznictwo  Trybunału  nie  zawiera  wskazań  co  do

jednego akceptowalnego na gruncie konstytucyjnym doktrynalnego sposobu ujęcia winy w prawie
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karnym oraz nie podejmuje nawet próby nakierowanej na takie wartościowanie formułowanych w

tym względzie w doktrynie poglądów.

5 W  orzecznictwie  Trybunału  kilkukrotnie  wyrażono  pogląd,  zgodnie  z  którym

konstytucyjna zasada winy odnosząca się  do prawa karnego może i powinna być  bezpośrednio

stosowana przez sądy. Dotyczy to zarówno limitującego, jak i legitymującego aspektu winy. 

 Bezpośrednie stosowanie konstytucyjnej zasady winy polegać powinno na uwolnieniu od

odpowiedzialności  karnej  bądź  represyjnej  w  przypadku  stwierdzenia,  że  podmiot

odpowiedzialności  nie  ponosi  winy  i  to  niezależnie  od  ustawowych  podstaw  do  takiego

rozstrzygnięcia.  Bezpośrednie  stosowanie  konstytucyjnej  zasady  winy  może  również  dotyczyć

nazbyt wąsko ukształtowanych przez ustawodawcę okoliczności wyłączających winę.

 Konstytucyjny wymóg uczynienia winy jedną z przesłanek odpowiedzialności karnej ma

również swoje konsekwencje w sferze procesowej. Bezpośrednie stosowanie konstytucyjnej zasady

winy w jej materialno-prawnym ujęciu powinno bowiem jednocześnie rozciągać się na niektóre z

rozwiązań proceduralnych.  Oznacza to  w szczególności,  że uwolnienie  od odpowiedzialności z

powodu  stwierdzenia  braku  winy  powinno  być  dopuszczalne  na  każdym etapie  postępowania.

Procesowe  konsekwencje  obowiązywania  zasady  winy  obejmują  również  umożliwienie

podsądnemu  stawiennictwa  na  posiedzeniu  sądu,  w  trakcie  którego  rozstrzygane  będzie

zagadnienie  jego  odpowiedzialności,  umożliwieniu  mu  wypowiedzenia  się  co  do  zarzutu,

zgłoszenia  stosownych  wniosków  dowodowych  lub  przeprowadzenia  dowodu  w   kierunku

wykazania braku winy.

Bezpośrednie powołanie się na przepisy Konstytucji formułujące lub dające podstawę do

wyinterpretowania zasady winno  mieć miejsce również w przypadku stosowania tych instytucji

prawa karnego, które – przynajmniej  prima faciae -  zezwalają na aplikację pewnych elementów

odpowiedzialności  karnej  bez  konieczności  przypisania  sprawcy  zawinienia.  Chodzi  o  takie

rozwiązania,  które  odwołują  się  do  „naruszenia  przez  sprawcę  porządku  prawnego”  bądź

synonimicznych (art. 75 § 2 i § 3 k.k., art. 68 § 2 i § 3 k.k., art. 62 § 3 k.k.w., art. 156 § 1 k.k.w.,

art. 160  § 1 pkt 4 k.k.w.). Taki sposób sformułowania warunku zastosowania instytucji sugeruje

wykluczenie zawinienia z pola uwagi sądu orzekającego. Takiej – czysto przedmiotowej - wykładni

sprzeciwia  się  jednak  wzgląd  na  konstytucyjną  zasadę  winy jako  podstawę  odpowiedzialności

karnej.  Należy  więc  uznać,  że  sąd,  we  wszystkich  wskazanych  wyżej  przypadkach,  jest

zobligowany do weryfikacji  ewentualnych twierdzeń skazanego,  w których będzie zmierzał do

wykazania,  że nie ponosi winy (w znaczeniu prawa karnego materialnego) za przypisywane mu
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zachowania, stanowiące naruszenie porządku prawnego705. 

6 Orzecznictwo Trybunału dopuszcza stosowanie instytucji prawa karnego, które wiążą się

z prowizorycznym jednie  przypisaniem winy i odpowiedzialności.  Sformułowano  jednak szereg

warunków akceptacji takich rozwiązań normatywnych. 

  Nie  mogą  one  zakładać  rezygnacji  z  gwarancyjnej  funkcji  winy  jako  przesłanki

odpowiedzialności  karnej.  Konieczne  jest  zawsze  takie  ukształtowanie  konkretnego  rozwiązania

normatywnego, które stać będzie na przeszkodzie przypisaniu odpowiedzialności osobie,  która w

chwili czynu winy nie ponosiła. 

Odpowiednio wysoki powinien być stopień prawdopodobieństwa popełnienia przez sprawcę

czynu zabronionego. Granicą konsensualnego charakteru tych rozwiązań jest brak wątpliwości co do

sprawstwa osoby pociąganej do odpowiedzialności. 

Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej jest elementem prawa do sądu nie tylko sprawcy

czynu zabronionego, lecz również podmiotu pokrzywdzonego. Dobór stosowanych wobec sprawcy

konsekwencji  w  ramach  omawianych  tu  instytucji  musi  zakładać  możliwość  udziału

pokrzywdzonego  w  procedurze  (z  przyznaniem mu  kompetencji  do  kwestionowania  przyjętych

ustaleń oraz samej decyzji o zastosowaniu danej formy odpowiedzialności),  a nadto przewidywać

nałożenie na sprawcę środków o charakterze kompensacyjnym.

Zgodna z konstytucyjną zasadą winy jest taka konstrukcja poszczególnych instytucji, w której

najpierw dochodzi do nałożenia na sprawcę określonych dolegliwości, a dopiero od ich poniesienia

uzależnia się możliwość skorzystania z określonego instrumentu materialnoprawnego. Ta odwrócona

chronologia nie narusza standardu tak długo, jak wykonanie nałożonych obowiązków nie oznacza

obalenia domniemania niewinności, a ocena przesłanek odpowiedzialności karnej przez sąd – choć

następuje później – również jest elementem ocenianej konstrukcji.  Legitymowanym konstytucyjnie

celem  ich  stosowania  może  być  zabezpieczenie  prawidłowego  toku  postępowania  lub  cel

egzekucyjno – kompensacyjny, choć zasada winy, ani też zasada domniemania niewinności nie stoją

na przeszkodzie, by w związku z prowadzonym i niezakończonym jeszcze postępowaniem karnym

stosować pewnego rodzaju dolegliwości, których celem nie jest represja, lecz  których dominującą

funkcją  jest funkcja zabezpieczająca.

705Nie oznacza to, że już w toku tej fazy postępowania wykonawczego dojdzie do przypisania skazanemu  ewentualnej
odpowiedzialności  karnej za zachowanie,  które nie tylko stanowi rażące naruszenie prawa,  lecz  nadto realizuje
znamiona czynu zabronionego. W orzeczeniu kończącym postępowanie w tym przedmiocie sąd stwierdzi bowiem
tylko  „rażące  naruszenie  przez  skazanego  w  okresie  próby  porządku  prawnego”  i  w  tym  tylko  zakresie
rozstrzygnięcie to będzie wiążące.
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7   Wynikający z Konstytucji wymóg oparcia odpowiedzialności karnej na „winie” sprawcy

czynu  zabronionego  jest  wywodzony  z  posiadającego  wyraźniejszą  konstytucyjną  podstawę  w

warstwie tekstowej Konstytucji wymogu oparcia tej odpowiedzialności na „czynie”. Trzeba jednak

stwierdzić,  że błędne jest  synonimiczne potraktowanie obu tych warunków. Nazbyt  ogranicza to

bowiem rozumienie i istotę subiektywnej przesłanki odpowiedzialności, jaką jest wina i nie pozwala

dostrzec  istotnych  różnic  pomiędzy  obydwoma  komponentami  odpowiedzialności.  Zasada

odpowiedzialności za czyn własny jest odrębną konstytucyjną zasadą odpowiedzialności karnej.

Wkomponowanie  w  strukturę  czynu  zabronionego  sprawcy  zachowania  innej  osoby jest

konstytucyjnie uzasadnione w tych tylko przypadkach, gdy po pierwsze nie budzi wątpliwości, że

przednormatywną podstawą odpowiedzialności jest zachowanie się człowieka, nie zaś np. sama tylko

treść  jego  przeżyć  psychicznych.  Konieczna  jest  również  –  po  drugie  -  indywidualizacja

odpowiedzialności  karnej  konkretnego  sprawcy,  a  więc  możliwość  przypisania  mu  danego

zachowania  jako  jego  własnego  oraz  poddania  go  ocenie  z  punktu  widzenia  okoliczności  je

indywidualizujących.  Musi  ponadto  istnieć  jakaś  możliwość  wpływu  lub  interakcji  pomiędzy

zachowaniem bezpośredniego sprawcy a zachowaniem osoby, za którą on odpowiada.
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Rozdział VIII

Zasada proporcjonalności 

1 Zagadnienia ogólne

1.1 Ogólne założenia teoretyczne dotyczące zasady proporcjonalności

1 Z punktu widzenia założeń i celów niniejszej pracy nie jest konieczna ani nawet możliwa

szczegółowa prezentacja teoretyczno – prawnych założeń dotyczących zasady proporcjonalności.

Istotne  jest  jednak,  by  przedstawić  podstawowe  twierdzenia  odnoszące  się  do  tej  konstrukcji

normatywnej, jako że przyjmowane one będą za podstawę dalszych rozważań.

  Podkreślenia w pierwszej kolejności wymaga, że źródła zasady proporcjonalności sięgają

znacznie głębiej niż tylko do zjawisk czysto normatywnych. Wskazuje się w literaturze przedmiotu,

że u swych podstaw jej akceptacja jest wyrazem określonej kultury intelektualnej oraz pewnych

postaw filozoficznych706. Zasada proporcjonalności jest bowiem konsekwencją racjonalistycznego

paradygmatu  pojmowania  rzeczywistości  ustrojowej  i  społecznej.  Wyrazem takiej  wizji  życia

społecznego, w którym jest ono dobrowolną kreacją jednostek, dla których pierwotną i naturalną

kondycją  jest  nieuwarunkowana  społecznie,  indywidualna  autonomia.  Podstawowym zadaniem

państwa  w  tym ujęciu  jest  ochrona  stanu,  w  którym jednostka  może  się  rozwijać  w  sposób

nieskrępowany i wszechstronny. W nowoczesnym języku prawnym owe warunki umożliwiające

jednostkom swobodny rozwój opisywane są przy pomocy kategorii „praw podmiotowych”707. Nie

wgłębiając  się  z  oczywistych  względów  w  te  rozważania  wskazać  jedynie  trzeba,  że  analiza

tradycji  intelektualnej,  z  której  wywodzi  się  zasada  proporcjonalności  jest  niezwykle  istotnym

elementem  refleksji  nad  jej  istotą,  pozwala  bowiem  lepiej  rozumieć  wynikające  z  niej

konsekwencje.

2 Przechodząc na niższy nieco poziom analizy zasady proporcjonalności, wskazać trzeba na

jej  fundamentalne  znaczenie  dla  współczesnego  konstytucjonalizmu  i  myśli  ustrojowej.  W

opisywanej  perspektywie  zasada  proporcjonalności  jest  częścią  rozwiązań  instytucjonalnych
706 M.  Królikowski,  Sprawiedliwość karania w społeczeństwach liberalnych.  Zasada  proporcjonalności,  Warszawa

2005, M. Korycka- Zirk, Teorie zasad prawa a zasada proporcjonalności, Warszawa 2012, A. Stępkowski, Zasada
proporcjonalności  w  europejskiej  kulturze  prawnej.  Sądowa  kontrola  władzy  dyskrecjonalnej  w  nowoczesnej
Europie, Warszawa, 2010 r., s.11-12, K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w
Konstytucji RP, Kraków 1999, J. Zakolska, Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego,
Warszawa 2008.

707 A. Stępkowski, Zasada..., op. cit.
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(podział  władzy,  sądownictwo  konstytucyjne)  lub  prawnych  (zasada  państwa  prawnego)

stanowiących  mechanizm  zabezpieczający  prawa  obywatelskie.  Tak  rozumiana  zasada

proporcjonalności wywodzi się z mechanicystycznych koncepcji, których realizacja zmierzała do

poszukiwania  proceduralnych  gwarancji  zapewnienia  właściwej  formy  ustrojowej708. Istotne  –

również  z  punktu  widzenia  dalszych  rozważań  niniejszej  pracy  -  jest  podkreślenie,  że  takie

spojrzenie  na  zasadę  proporcjonalności  nakazuje  przyjąć  założenie  o  racjonalnym charakterze

działalności ustawodawczej. U podstaw omawianej zasady, traktowanej jako mechanizm regulujący

ingerencję w sferę praw człowieka, leży założenie o potrzebie racjonalizacji wszelkiej działalności

ustawodawczej, w tym zwłaszcza racjonalizacji ingerencji państwa w sferę praw człowieka709.

3 Pozostawiając  na  uboczu  również  i  tę  płaszczyznę  możliwej  analizy  zasady

proporcjonalności  wolno obecnie skupić się na normatywnej charakterystyce samej zasady. W tym

horyzoncie spojrzenia istotne jest przede wszystkim stwierdzenie, że zasada proporcjonalności jest

„zasadą  prawa”710.  Ważne  jest,  by  prawidłowo  z  punktu  widzenia  ustaleń  nauk  teoretyczno-

prawnych rozumieć specyfikę tego typu wypowiedzi normatywnych, tudzież,  by – już tylko na

potrzeby niniejszej pracy - przyjąć określone założenia co do sposobu rozumienia tego pojęcia,

mając jednocześnie w polu widzenia funkcjonujące w literaturze przedmiotu wątpliwości i różnice

co do możliwych w tym zakresie poglądów.

Zasadniczym przyjmowanym w teorii prawa podziałem zasad prawa jest podział na zasady

w  znaczeniu  dyrektywalnym  i  w  znaczeniu  opisowym.  W  tym pierwszym  ujęciu  zasady  są

uznawane za normy należące do danego systemu prawa. Zasady w znaczeniu opisowym to wzorce

ukształtowania określonego przedmiotu unormowania, wskazujące sposób rozstrzygania określonej

kwestii  z  określonego  punktu  widzenia711.  Jako  przykład  zasad  prawa  w znaczeniu  opisowym

podaje się  zasadę kontradyktoryjności procesu karnego  lub zasadę swobody umów.  Zwraca się

uwagę, że mówiąc o zasadach w relacjonowanym wyżej znaczeniu mianem zasady nie wyraża się

jakiejś  dyrektywy  postępowania,  lecz  pewien  sposób  unormowania  toku  procesu  karnego  lub

sposób rozstrzygania o kwestiach związanych z mocą wiążącą umowy. Tak rozumianych zasad nie

można przestrzegać ani naruszyć, można jedynie stwierdzić,  czy konkretne rozwiązanie prawno

pozytywne odpowiada danej zasadzie lub też od modelu określonego przez taką zasadę odbiega712.

708  Taki charakter miała przede wszystkim koncepcja podziału władzy, ibidem, s. 63.
709  K. Wojtyczek, Granice ingerencji …, op. cit., s. 136. 
710 Również: „zasadą prawną”.
711 P.  Tuleja,  Zasady  konstytucyjne,  (w:)  Konstytucjonalizacja  zasad  i  instytucji  ustrojowych,  red.   P.  Sarnecki,

Warszawa 1997, S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa
1974 r., s. 43.

712 S. Wronkowska, Zasady …, op. cit.
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Zasady  w  znaczeniu  dyrektywalnym  są  elementem  języka  prawnego,  podczas  gdy  zasady  w

znaczeniu opisowym przynależą do języka prawniczego i to niezależnie od tego, czy geneza tych

ostatnich jest pierwotna czy wtórna wobec tekstu prawnego713. 

Z punktu widzenia  omawianego podziału  zasada proporcjonalności jest  zasadą w sensie

dyrektywalnym, co – biorąc rzecz w największym uogólnieniu – oznacza, że wiąże się z nią skutek

wyznaczania adresatom powinnego zachowania. Twierdzenie o dyrektywalnym charakterze zasady

proporcjonalności  jest  również  uzasadnione  na  gruncie  polskiego  porządku  konstytucyjnego.

Zasada proporcjonalności posiada bowiem obecnie status zasady konstytucyjnej.

Formułując  twierdzenia  ogólne  dotyczące  zasad  prawa,  zwłaszcza  zaś  czyniąc  to  w

kontekście uwag wprowadzających do analizy zasady proporcjonalności, mieć trzeba na uwadze, że

sposób prowadzenia dyskursu w tym zakresie, w szczególności zaś o zasadzie proporcjonalności w

kontekście  konstytucyjnym,  został  zorientowany  przez  myśl  R.  Dworkina  oraz  R.  Alexego714.

Założenia sformułowanych przez tych autorów podlegały rzecz jasna następnie ewolucji, a recepcja

ich poglądów dokonywała się i dokonuje nadal przy licznych zastrzeżeniach, uwagach krytycznych

oraz nowych propozycjach rozumienia ich dorobku715. Nie może być jednak kwestionowany wpływ

formułowanych przez wspomnianych dwóch teoretyków myśli na cały paradygmat  prowadzenia

refleksji nad zasadą proporcjonalności. 

Zasadne wydaje się zatem przyjęcie na potrzeby niniejszej pracy pewnych podstawowych

założeń odnoszących się do zasady proporcjonalności właśnie w ujęciu proponowanym przez R.

Dworkina, zmodyfikowanym następnie i dostosowanym do realiów ustrojowych systemów prawa

kontynentalnego  przez  R.  Alexego.  Wydaje  się  to  tym  bardziej  uzasadnione,  że  również  w

orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w tym w sprawach karnych, wyraźne są nawiązania do

tego nurtu tradycji intelektualnej716.

Można zatem ogólnie powiedzieć, że R. Alexy wyróżnił dwa rodzaje norm: reguły i zasady,

713  M. Korycka- Zirk, Teorie zasad …, op. cit., s. 18.
714 P. Tuleja,  Referat wygłoszony podczas konferencji: XI Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego w dniu 14 maja

2014 r. w Warszawie. 
715  R. Dworkin, The Model of rules, The University of Chicago Law Review 35/14/1967-1968, R. Alexy, Theorie der

Grundrechte,  Baden-Baden,  1985,  s.  85,  cyt.  za:  L.  Morawski,  Główne  nurty  współczesnej  filozofii  prawa,
Warszawa  1999  r.,  s.  160,   R.  Dworkin,  Biorąc  prawa  poważnie,  Warszawa  2000  r.,  s.  350,  S.  Czepita,  S.
Wronkowska, M. Zieliński, Założenia szkoły poznańsko-szczecińskiej w teorii prawa, Państwo i Prawo 2013, Nr 2,
M. Zieliński,  Konstytucyjne zasady prawa,(w:)  Charakterystyka i  struktura norm Konstytucji,  red.  J.  Trzciński,
Warszawa 1997 r., s. 59,  M. Korycka – Zirk, Teorie zasad prawa..., op. cit., s. 14.

716 Wyrok TK z dnia 13 stycznia 1996 r., sygn.: K 9/95, OTK 1996 cz. I s. 41-62, wyrok TK dnia 9 lipca 2009 r., sygn.
SK 48/06,  OTK ZU 7/A/2009,  poz.  108,  wyrok  TK z  dnia  4  listopada  2014  r.,  sygn.:  SK  55/13,  OTK ZU
10/A/2014,  poz.  111,  por.  również  analizę  tego  wpływu,  przeprowadzoną  w  cytowanej  wyżej  pracy  A.
Stępkowskiego, Zasada proporcjonalności w europejskiej ...., op. cit., s. 338 i n.
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przy czym podział ten ma charakter rozłączny, albowiem każda norma jest albo zasadą albo regułą.

Zasadniczym kryterium rozróżnienia jest stopień ogólności, gdzie zasady są normami o relatywnie

wysokim stopniu ogólności, reguły natomiast o niskim. Wśród innych czynników różniących oba te

rodzaje struktur normatywnych wymienia się także możliwość dokładnego określenia sytuacji, w

których  reguły  i  zasady  znajdują  zastosowanie,  różny  sposób  kreacji  (normy  tworzone  i

ewoluujące), a ponadto fakt, że jedną z kategorii norm traktuje się jako normy argumentacji, drugą

-  jako  normy  zachowań717.  R.  Alexy  proponuje  własne  kryterium dyferencjacyjne,  postulując

postrzeganie  zasad  jako  norm,  które  wymagają  realizacji  w  możliwie  największym stopniu  w

warunkach  prawnych  i  faktycznych  możliwości.  Zasady  określane  są  zatem  w  omawianej

koncepcji jako nakazy optymalizacji (bądź zakazy optymalizacji) które mogą być zrealizowane w

różnym  stopniu  w  zależności  od  faktycznych  i  prawnych  możliwości718.  Zakres  prawnych

możliwości zastosowania danej zasady współtworzony jest przez przeciwstawne zasady i reguły.

Prawnie  możliwe  jest  zatem to,  czego  nie  zakazują  inne  zasady  i  reguły  mające  w  danych

warunkach pierwszeństwo719.  Reguły są natomiast  w ujęciu R. Alexego normami,  które albo są

wypełnione albo nie.  Jeśli obowiązująca reguła ma zastosowanie,  obowiązkiem jest  postępować

zgodnie z nią. 

Konflikt  pomiędzy regułami może być rozwiązany jedynie poprzez ustalenie wyjątku od

jednej reguły na rzecz drugiej. Prowadzi to do uznania jednej z konkurujących reguł za nieważną.

W  zupełnie  inny  sposób  rysuje  się  konflikt  zasad.  W  przypadku  konkurencji  zasad  kolizja

rozstrzygana jest przez przeważenie jednej zasady przez drugą. Nie oznacza to jednak, że jedna z

tych  zasad  jest  nieważna  ani  że  stanowi  wyjątek   od  tej  innej  zasady.  W  innych  bowiem

okolicznościach to przegrywająca zasada może przeważyć drugą zasadę. W warunkach różnych

sytuacji, poszczególnym zasadom przyznawana jest różny stopień ważności720.

R. Alexy formułuje prawo kolizji zasad, oparte na analizie rozstrzyganych w orzecznictwie

konstytucyjnym kolizji zasad. W sytuacji kolizji proces balansowania skonfliktowanych interesów

polega  na  udzieleniu  odpowiedzi,  która z  zasad o różnym statusie   w  stacji  abstrakcyjnej,  ma

większą wagę w konkretnej analizowanej sytuacji.  Proponowany mechanizm zmierza zatem do

ustalenia  warunkowych  relacji  preferencji  pomiędzy  zasadami  w  świetle  okoliczności  danej

sprawy.  Relacja  ta  jest  warunkowa,  albowiem warunki  przyznające  jednej  z  zasad  priorytet  w

danych okolicznościach, nie muszą przemawiać za rozstrzygnięciem kolizji tych samych zasad w

ten sam sposób w ramach innych uwarunkowań.

717  M. Korycka-Kirk, Teorie…, op. cit., s. 123.
718  P. Tuleja, Stosowanie…, op. cit., s. 156.
719   T. Gizbert – Studnicki, Zasady i reguły prawne, PiP, 1988, nr 3, s. 26.
720  M. Korycka – Zirk, Teorie…, op. cit., s. 124.
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Prawo kolizji zasad jest  istotą teorii zasad i w najlepszy sposób odzwierciedla charakter

zasad  jako  wymogów  optymalizacji,  pomiędzy  którymi  nie  ma  bezwzględnych  relacji

pierwszeństwa i preferencji i które nie są możliwe do sklasyfikowania i zhierarchizowania z góry.

W związku z tym, że zasady wymagają realizacji w możliwie największym stopniu, jaki jest

prawnie  i  faktycznie  możliwy,  nie  utożsamia  ich R.  Alexy z  wymogami definitywnymi,  ale  z

wymogami  prima facie.  W przeciwieństwie do zasad, reguły wymagają postępowania w sposób

przez  nie  określony,  zawierają  w  sobie  decyzje  o  tym,  co  się  stanie  w  ramach  prawnych  i

faktycznych  możliwości.  Decyzja  mieszcząca  się  w  tym,  co  jest  prawnie  lub  faktycznie

niemożliwe,  może  prowadzić  do  nieważności  reguły721.  Nakaz  bądź  zakaz  optymalizacyjny

wyznacza sytuację prawną jednostki w oparciu o samą konstytucję,  ale  czyni to  jedynie  prima

facie. Definitywne wyznaczenie tej sytuacji następuje dopiero na skutek rozstrzygnięcia kolizji tego

nakazu z innymi konstytucyjnymi zakazami lub nakazami722.  W wyniku rozstrzygnięcia  kolizji

zasad powstaje reguła prawna, w myśl której w określonej sytuacji należy dawać pierwszeństwo

zasadzie  Z1  przed zasadą  Z2.  Gdy zajdą  okoliczności O,  należy zastosować regułę  R.  Dopiero

rozstrzygnięcie  kolizji  zasad  konstytucyjnych  pozwala  ustalić  definitywną  treść  nakazów  i

zakazów. Wynikiem rozstrzygnięcia kolizji jest jednoznacznie brzmiąca norma prawna.

Na tak zarysowanym tle R. Alexy dostrzegał bezpośredni związek pomiędzy sformułowaną

przez  siebie  teorią  zasad a zasadą  proporcjonalności.  Natura zasad implikuje  –  jak twierdził  –

istnienie zasady proporcjonalności,  w tym sensie,  że zasada proporcjonalności ze swoimi trzema

zasadami szczegółowymi (przydatności,  konieczności i  proporcjonalności w ścisłym znaczeniu)

logicznie wynika z natury zasad i może być z nich wydedukowana.

W toku dalszych rozważań w tym rozdziale, terminy „zasada” oraz „reguła” będą używane

we wskazanym wyżej rozumieniu.

4 Wspomniano już wyżej,  że zasada proporcjonalności funkcjonuje w obecnym polskim

porządku ustrojowym jako zasada konstytucyjna,  czy też jako „konstytucyjna zasada prawa”723.

Zdając sobie w pełni sprawę z funkcjonujących w literaturze przedmiotu wątpliwości i rozbieżności

co do podstaw i kryteriów dyferencjacji takiej kategorii normatywnej oraz uwzględniając obecne w

orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz w nauce prawa rozbieżności co do nomenklatury,

sposobu ich definiowania,  poprzestać można  na przyjęciu  następujących cech konstytutywnych

721  M. Korycka – Zirk, Teorie…, op. cit., s. 128.
722  P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane zagadnienia), Kraków, 2003,s.

156.
723 M. Kordela,  Kategoria norm, zasad oraz wartości prawnych. Uwagi metodologiczne w związku z orzecznictwem

Trybunału Konstytucyjnego, Prz. Sejm. 2009, Nr 5, P. Tuleja, Zasady konstytucyjne...., op. cit.

326



zasad prawa, które będą również traktowane jako założenie dalszych uwag w ramach niniejszej

części pracy.

Po  pierwsze  zatem  zasada  konstytucyjna  to  norma  o  statusie  najwyższego  prawa  w

rozumieniu art. 8  ust. 1 Konstytucji RP, która nadto wykazuje jakąś postać nadrzędność treściowej

w stosunku do innych norm  konstytucyjnych. Jako przesądzoną ocenić należy – sporną jeszcze do

niedawna – kwestię dyrektywalnego charakteru zasady proporcjonalności, która to dyskusja wiązał

się ściśle ze sporem o normatywny charakter Konstytucji724   

Szczególna  jest  funkcja  zasady  konstytucyjnej  w  systemie  prawa  w  tym sensie,  że  po

pierwsze  stanowi  o  istocie  konkretnej  instytucji  prawa  konstytucyjnego,  a  po  drugie

operacjonalizuje  założenia  aksjologiczne725.  To ostatnie  cytowane stwierdzenie  należy – moim

zdaniem – rozumieć w ten sposób, że zasada proporcjonalności jako zasad konstytucyjna skupia

określone treści aksjologiczne, a jednocześnie pozwala na ich wyważenie w konkretnym sporze

interpretacyjnym, powstałym w warunkach kolizji innych norm-zasad. 

Zasada konstytucyjna nie wykazuje opozycyjności względem innych zasad, jako że cechę tę

można przypisać dobrom konstytucyjnie chronionym,  a nie samym zasadom726.

 

 5 Na koniec uwag o charakterze wstępnym wskazać należy na jeden jeszcze istotny aspekt

funkcjonowania zasady proporcjonalności. Wyróżnić bowiem można również i takie ujęcie zasady

proporcjonalności,  które  określić  można  mianem  „argumentacyjnego”.  Istotą  tego  horyzontu

spojrzenia jest uchwycenie tych cech zasady proporcjonalności, które w sposób istotny przekładają

się  na  sposób stosowania  prawa,  w tym zwłaszcza na  argumentacyjny standard zgodnego  z tą

zasadą  uzasadniania  decyzji  interpretacyjnych.  Konsekwencją  wskazanych  na  wstępie

intelektualnych  i  doktrynalnych  założeń  leżących  u  podstaw  szeroko  rozumianej  zasady

proporcjonalności  jest  bowiem dyskursywny  sposób  stosowania  prawa,  nie  tylko  zakładający

wymóg uzasadniania podejmowanych rozstrzygnięć, lecz  wprowadzający określone wymogi co do

sposobu  racjonalizacji  decyzji  i  standardu  ich  uzasadniania.  Zasada  proporcjonalności  w

omawianym  tu  ujęciu  strukturalizuje  zatem  proces  uzasadnienia  decyzji  w  ten  sposób,  że

poszczególne  zasady szczegółowe wyznaczają  podstawowe części schematu argumentacyjnego.

Oddziaływanie zasady proporcjonalności na omawianej tu płaszczyźnie wprowadza jednak także
724 K. Działocha,  Hierarchia norm konstytucyjnych i jej rola w rozstrzyganiu kolizji norm, w: Charakter i struktura

norm Konstytucji, red. J. Trzciński, Warszawa 1997 r., s. 78.
725 M. Wyrzykowski, M. Ziółkowski,  Konstytucyjne zasady prawa i ich znaczenie dla interpretacji zasad ogólnych

prawa i postępowania administracyjnego, (w:) Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej.
System Prawa Administracyjnego. Tom 2, R. Hauser, Z Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012, s. 9-15.

726 S. Wronkowska, M Zieliński, Z Ziembiński, Zasady prawa..., op. cit, s.28–48,  M. Zieliński, Konstytucyjne zasady
…, op. cit., M. Wyrzykowski, M. Ziółkowski, Konstytucyjne zasady prawa i ich znaczenie dla interpretacji..…, op.
cit., s. 9.
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dalej idące wymagania,  albowiem przewiduje także określony jakościowy standard uzasadnienia

decyzji. Wpisany bowiem w zasadę proporcjonalności wymóg identyfikacji pozostających w kolizji

dóbr  a  następnie  przeprowadzenia  procesu  ich  „ważenia”,  zmniejsza  ryzyko  arbitralności  w

podejmowaniu decyzji. Zwrócić  trzeba nadto uwagę, że inkorporując szereg różnorodnych co do

swej istoty kryteriów rozstrzygania kolizji (w tym tych o pozaprawnej proweniencji), wzbogaca się

proces  racjonalizacji  podejmowanych  decyzji.  Ten  immanentnie  tkwiący  w  zasadzie

proporcjonalności  postulat  podnosi  kulturę  prawną,  zmuszając  organy zaangażowane  w proces

stosowania  prawa  do  sprawozdania  z  przebiegu  procesów myślowych podejmowanych w toku

wydawania rozstrzygnięcia. 

 1.2 Zasada proporcjonalności w polskim porządku konstytucyjnym.

 1 Zgodnie  z  art.  31  ust.  3  Konstytucji  RP,  ograniczenia  w  zakresie  korzystania  z

konstytucyjnych wolności i  praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy,  gdy są

konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź

ochrony  środowiska,  zdrowia  i  moralności  publicznej,  albo  wolności  i  praw  innych  osób.

Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

 Cytowany wyżej przepis zawiera generalną klauzulę ograniczającą, która określa ramy, w

jakich  polityczny mandat  ustawodawcy przekłada  się  na  jego  swobodę  regulacji  ustawowej727.

Formułuje  przesłankę  formalną  w  postaci  ustawowej  formy  ograniczenia,  szereg  przesłanek  o

charakterze materialnym, stanowiących w istocie specyfikację klauzuli „interesu publicznego” oraz

maksymalną granicę wprowadzanych ograniczeń, wyrażoną za pomocą formuły zakazu naruszania

istoty ograniczanych praw. Ten sposób wyrażenia zasady proporcjonalności w tekście Konstytucji

jest powszechnie akceptowany w doktrynie prawa konstytucyjnego728. Zwraca się przy tym uwagę,

że obecna formuła słowna  przepisu art. 31 ust. 3 Konstytucji została ukształtowana pod wpływem

wcześniejszego  orzecznictwa  Trybunału  Konstytucyjnego729,  dorobku  judykatury  i  dogmatyki

niemieckojęzycznego  obszaru  językowego730 oraz  stylistyki  Europejskiej  Konwencji  Praw

727 A. Stępkowski, Zasada proporcjonalności w europejskiej ...op. cit., s. 353.
728 W szczególności: K. Wojtyczek, Granice ingerencji..., op. cit., s. 150 i n.,  P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP...,

op. cit.,  s.  202-209 oraz 261 – 265, L. Garlicki  (w:) K. Działocha, L. Garlicki,  P. Sarnecki, W.  Sokolewicz, J.
Trzciński  (red.) Konstytucja  Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I-V, Warszawa, 2003 r., Komentarz do art.
31  ust.  3,  teza  15.,  A.  Stępkowski,  Zasada  proporcjonalności  w  europejskiej  ...op.  cit,  J.  Zakolska,  Zasada
proporcjonalności …, op. cit.

729 Wyrok TK z dnia 29 stycznia 2002 r., sygn. akt: K 19/01, OTK ZU nr 1/A/2002, poz. 1, pkt IV uzasadnienia.
730 Analizę toku prac konstytucyjnych przemawiających za tym zapatrywaniem przeprowadza J. Zakolska,  Problem

klauzuli ograniczającej korzystanie z praw i wolności człowieka w pracach konstytucyjnych, w poglądach doktryny
i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Sejmowy 2005 r., nr 5, s. 16 – 17.
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Człowieka i Podstawowych Wolności i orzecznictwa organów Konwencji731.

2 Sformułowanie  zasady proporcjonalności  w orzecznictwie  Trybunału Konstytucyjnego

nastąpiło  zanim jeszcze znalazła ona swój wyraz na gruncie Konstytucji  z 1997 r.  Zarówno w

porządku  przedkonstytucyjnym,  jak  i  po  wejściu  w  życie  Konstytucji  RP,  sposób  rozumienia

zasady proporcjonalności podlegał wyraźnej ewolucji.  W literaturze przedmiotu przedstawia się

różne sposoby klasyfikacji poszczególnych etapów formowania  się  zasady proporcjonalności w

orzecznictwie  polskiego  sądu  konstytucyjnego732.  W tym miejscu  wystarczające  jest  zwrócenie

uwagi na ogólne tendencje tego rozwoju. 

Cechą charakterystyczną pierwszego etapu formowania się zasady proporcjonalności było

akcentowanie jej proceduralnego aspektu733. Podkreślano wagę ustawowej formy wprowadzanych

ograniczeń,  powstrzymując  się  jednocześnie  od  dalej  idącej  oceny  samych  rozwiązań

normatywnych. Dopiero na dalszym etapie ewolucji test proporcjonalności wzbogacono o kryteria

treściowe,  merytoryczne.  Dla  stwierdzenia  zgodności  danej  regulacji  z  wymogami

inkorporowanymi  przez  omawianą  zasadę  nie  było  już  wystarczające  dochowanie  na  wskroś

formalnego  kryterium ustawowej postaci ograniczenia.  Zwrócono  uwagę,  że  nawet  ustawowo

wprowadzone  ograniczenia  nie  mogą  być  dowolne734.  Analizie  poddawano  konkretne  dobra

prawne, w które wkraczała regulacja ustawowa. Kontrolą sądu konstytucyjnego obejmowany był

sposób rozstrzygnięcia kolizji przez ustawodawcę zwykłego. Trybunał oceniał, czy rozstrzygnięcie

to nie było arbitralne, samodzielnie wikłając się w proces ważenia dóbr. 

Dalszym jeszcze  etapem rozwoju  zasady proporcjonalności w  orzecznictwie  była  próba

określenia od strony pozytywnej kryteriów, których dochować winien ustawodawca, rozstrzygając

kolizje  konstytucyjnie  istotnych dóbr  i  wartości.  Trybunał  nie  ograniczał się  do  wskazania,  że

rozstrzygnięcie  kolizji  nie  może  być  dowolne,  lecz  podjął  próbę  doprecyzowania  tego,  w  jaki

sposób  rozstrzygnięcie  takie  ma  nastąpić.  W tym kontekście  wskazano  na  przykład,  że  poza

wymogiem ustawowej formy ograniczenia,  u jego podstaw leżeć powinny „określone racjonalne

względy”735. 

W kilku pierwszych orzeczeniach dotyczących zasady proporcjonalności już po wejściu w
731  zależność tę dostrzega A. Stępkowski, op. cit., s. 352. 
732 Por.  zwłaszcza  w  pracach:  K.  Wojtyczka,  Granice  ingerencji...,  op.  cit.,  s.  147,  A.  Stępkowskiego,  Zasada

proporcjonalności w europejskiej …., op. cit., s. 330,  J. Zakolskiej, Zasada proporcjonalności..., op. cit. passim.
733 Orzeczenie TK z dnia 12 lutego 1991 r., sygn. akt: K 6/90, OTK1986-1995/t3/1991/1. 
734 Orzeczenie TK z dnia 9 kwietnia 1991 r., sygn. akt: U 9/90, OTK 1991 s. 142-148, orzeczenie  z dnia 11  lutego

1992 r., sygn. akt: K 14/91, OTK 1992 cz. I s. 93-148, orzeczenie z dnia 29 sierpnia 1992 r., sygn. akt: K 4/92,
OTK1986-1995/t3/1992/cz2/22, orzeczenie z dnia 26 stycznia 1993 r., sygn. akt: U 10/92, OTK 1993 cz. I s. 19-36 ,
uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 marca 1994 r., sygn. akt: W 3/93, OTK1986-1995/t5/1994/cz1/17,
orzeczenie TK z dnia 26 kwietnia 1995 r., sygn.: K 11/94, OTK1986-1995/t6/1995/cz1/12. 

735 A. Stępkowski, Zasada proporcjonalności w europejskiej..., op. cit., s. 335.
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życie  Konstytucji  RP z  1997  r.  Trybunał  inkorporował  dotychczasowe  rozumienie  tej  zasady,

wypracowane we wcześniejszym orzecznictwie,  do warstwy tekstowej art. 31 ust. 3 Konstytucji

RP. W wyroku z dnia 9 czerwca 1998 r., sygn. K 28/97736 Trybunał wyraźnie nawiązał do testu

proporcjonalności sformułowanego w cytowanym już orzeczeniu w sprawie K 11/94 i w ten sposób

wkomponował w treść art. 31 ust. 3 Konstytucji RP treść zasady proporcjonalności, która obecna

była w jednej z wersji początkowego projektu konstytucji, a którą już w początkowym stadium prac

zastąpiono  klauzulą  „konieczności  w  demokratycznym  społeczeństwie”,  dostosowując

jednocześnie rozumienie zasady proporcjonalności do swego wcześniejszego orzecznictwa737.

 3 Wejście w życie Konstytucji RP z 1997 r. powodowało potrzebę odpowiedzi na pytanie o

relację zasady proporcjonalności wynikającej obecnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz zasady

proporcjonalności  jako  elementu  zasady  państwa  prawnego,  wyrażonej  na  gruncie  nowej

Konstytucji w art. 2 Konstytucji RP . W poprzednim porządku konstytucyjnym traktowana była

jako  element  składowy  zasady  państwa  prawnego  i  wywodzona  z  przepisów  statuujących  tę

ostatnią  zasadę.  W nowej Konstytucji  zasada państwa prawnego  znalazła  swój wyraz w art.  2

Konstytucji RP . W kilku wydanych tuż po wejściu w życie Konstytucji orzeczeniach738 Trybunał

powiązał swe dotychczasowe wypowiedzi dotyczące zasady proporcjonalności z treścią klauzuli

ograniczającej zawartej w art. 31 ust. 3 Konstytucji, w szczególności zaś z wysłowionym w tym

przepisie wymogiem „konieczności” wprowadzanych ograniczeń.  Również w literaturze zwrócono

uwagę, że przesłanka konieczności ograniczenia, o której mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji, jest

merytorycznie  tożsama  z zasadą proporcjonalności,  stanowiąc  redakcyjną  formę  jej  wyrażenia.

Doszło tym samym do pewnego nałożenia się treści zawartych w art. 2 (zasada państwa prawnego)

i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP 739.

Wobec  powyższego  aktualne  stało  się  pytanie  o  relację  art.  31  ust.  3  Konstytucji  RP i

wyrażonej  w  tym przepisie  zasady proporcjonalności  do art.  2  Konstytucji.  Niezbędne  było  w

szczególności wyjaśnienie,  czy i ewentualnie w jakim zakresie -  wobec szczegółowej regulacji

zasady proporcjonalności w nowej Konstytucji - zasada ta mogła być wciąż wywodzona z zasady

państwa prawnego (z art. 2 Konstytucji). Zagadnienie to miało aspekt merytoryczny i formalny. W

tym drugim  –  mniej,  jak  się  wydaje,  istotnym –  chodziło  o  ustalenie,  czy  sam tylko  art.  2

Konstytucji stanowi właściwy wzorzec kontroli zgodności danego uregulowania z konstytucyjną

zasadą  proporcjonalności.  W perspektywie  merytorycznej  istotne było  wyjaśnienie,  czy zasada

736  Orzeczenie z dnia 9 czerwca 1998 r., sygn.: K 28/97, OTK ZU nr 4/1998, poz. 50.
737  A. Stępkowski, Zasada proporcjonalności w europejskiej... op. cit., s. 358.
738  Por. wyżej.
739  L .Garlicki (w:) L. Garlicki (red.), Konstytucja RP … op. cit., teza 29 do art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
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proporcjonalności ujęta w taką formułę, jaką zawierał art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wyczerpywała

treść  normatywną  zasady  proporcjonalności  oraz  czy  pokrywała  się  ona  z  normatywną  istotą

zasady  proporcjonalności  w  takiej  postaci,  w  jakiej  funkcjonowała  w  „przedkonstytucyjnym”

orzecznictwie Trybunału. 

4 Sposób  rozstrzygnięcia  sygnalizowanych  wyżej  wątpliwości  mógł  mieć  daleko  idące

skutki, znacznie wykraczające poza problematykę zasady proporcjonalności.   Wprowadzenie art.

31  ust.  3  Konstytucji  było  bowiem  wyrazem  pewnej  praktyki  legislacyjnej.  Jej  istotą  było

wyodrębnienie jednej z zasad szczegółowych, która – zgodnie z jednoznacznym i w pełni w tym

zakresie  konsekwentnym  orzecznictwem  Trybunału  Konstytucyjnego  -  składała  się  na  zasadę

demokratycznego  państwa  prawnego.   Omawiany  tu  zabieg  legislacyjny  polegał  zatem  na

wyodrębnieniu jednej z  tradycyjnie wywodzonych z ogólnej formuły państwa prawnego zasady

oraz na ujęciu jej w osobnym przepisie  ustawy zasadniczej.  Nie zmieniono przy tym tekstowej

warstwy  konstytucyjnego  ujęcia  zasady  macierzystej  –  tj.  zasady  państwa  prawnego  -

pomieszczając ją w art. 2 nowej Konstytucji.  Co istotne,  opisywany tu mechanizm zastosowano

także w stosunku do innych zakorzenionych w zasadzie państwa prawnego zasad szczegółowych.

W  odniesieniu  do  wszystkich  takich  uregulowań  aktualne  stało  się  zatem  pytanie  o  to,  czy

„monopolizowały”  one  treść  wyodrębnionych  zasad  szczegółowych,  niegdyś  wywodzonych  z

ogólnej klauzuli państwa prawnego i tym samym zubażały zawartość normatywną tej ostatniej, czy

też nadal uprawnione było przy ich interpretacji sięganie do wspomnianej wyżej zasady ogólnej. 

W wyroku z dnia 25 listopada 1997 r., sygn.: K 26/97740 Trybunał podkreślił niezmienność

interpretacji  zasady  państwa  prawnego  w  nowym  stanie  konstytucyjnym.  Wskazał  jednak,  że

„szereg treści, które dotychczas  funkcjonowały w polskim porządku konstytucyjnym tylko z racji

ich  odnalezienia  w  ogólnej  klauzuli  demokratycznego  państwa  prawnego,  obecnie  znalazło

bezpośredni  wyraz  w  szczegółowych  postanowieniach  nowej  konstytucji”.  Zdaniem Trybunału

oznacza to,  że chociaż wszystkie te treści nadal zawierają się  w pojęciu państwa prawnego, to

jednak  w  tym zakresie  klauzula  demokratycznego  państwa  prawnego  utraciła  swój  samoistny

charakter jako wzorzec kontroli konstytucyjności. Klauzula ta ma zatem nadal stanowić właściwy

wzorzec badania  konstytucyjności ustaw,  jednak nie w odniesieniu do tych jej  aspektów,  które

znalazły  osobny  wyraz  w  tekście  Konstytucji.  Stanowisko  powyższe  zostało  podtrzymane  w

wyroku  z  dnia  12  stycznia  1999  r.,  sygn.  akt:  P 2/98741.  Zgodnie  ze  stanowiskiem Trybunału

wyrażonym w tym orzeczeniu, na gruncie Konstytucji z 1997 r. zasada proporcjonalności znajduje

740  Wyrok z dnia 25 listopada  1997 r., sygn.: K 26/97, OTK ZU nr 5-6/1997, poz. 64.
741  Wyrok z dnia 12 stycznia 1999 r., sygn.: P 2/98, OTK ZU 1/1999, poz. 2.
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zakorzenienie w art. 31 ust. 3, który – jak ujął to Trybunał – „statuuje ją w sposób samodzielny i

całościowy”742.  W późniejszym orzecznictwie,  na przykład w wyroku z dnia 13 marca 2007 r.,

sygn. K 8/07743, Trybunał Konstytucyjny wskazał, że zarzut nieproporcjonalności kwestionowanego

uregulowania  może  być  oparty  wyłącznie  na  naruszeniu  art.  2  Konstytucji.  Odnosząc  się  do

wymogów płynących z zasady demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady

sprawiedliwości społecznej (a więc z art.  2 Konstytucji),  Trybunał Konstytucyjny podkreślił,  że

zasada  proporcjonalności  wywodzona  z  tego  przepisu  wymaga  należytego  wyważenia  celu

legislacyjnego i środka użytego do jego realizacji. Ze wskazanej zasady wynika nakaz stosowania

przez  ustawodawcę  skutecznych  środków  prawnych,  tj.  takich,  które  mogą  doprowadzić  do

realizacji celów zamierzonych przez ustawodawcę. Środki zgodne z zasadą proporcjonalności to

przy tym środki niezbędne. Chodzi tu o takie środki, które chronią określone wartości w sposób

niemożliwy  do  osiągnięcia  za  pomocą  innych  środków.  Przesłanka  niezbędności  wymaga

skorzystania  ze  środków  możliwie  najmniej  uciążliwych  dla  podmiotów,  których  prawa  lub

wolności  ulegną  ograniczeniu  w  wyniku  ustanowienia  danego  uregulowania744.  Zarzut  braku

proporcjonalności  oparty  na  naruszeniu  tylko  art.  2  Konstytucji  dotyczyć  może  zarzutu

nierzetelnego,  niezrozumiale  intensywnego  działania  ustawodawcy,  korzystającego  ze  swej

swobody  regulacyjnej. Podstawową  różnicą  zasady  powołania  jako  wzorca  kontroli  zasady

proporcjonalności i wynikającej z art. 2 w porównaniu ze wskazaniem art. 31 ust. 3 (oraz przepisu

związkowego)  jest  to,  że  w  tym  pierwszym  przypadku  oceniany  będzie  bez  nawiązania  do

wkroczenia w podmiotowe prawo konstytucyjne745.

Uważna analiza przytoczonych wyżej wypowiedzi Trybunału w sprawach P 2/98 oraz K

8/07 czy K 66/07 pozwala dostrzec tkwiące w nich niespójności. Jednoznacznie  i kategorycznie

sformułowana w sprawie P 2/98 teza, w myśl której art. 31 ust. 3 reguluję zasadę proporcjonalności

na  gruncie  nowej  Konstytucji  w  sposób  samodzielny  i  całościowy,  nie  daje  się  pogodzić  z

twierdzeniem,  że  art.  31  ust.  3  nie  wyczerpuje  normatywnej  treści  zasady  proporcjonalności.

Wyrażona w wyrokach w sprawach K 8/07 oraz K 66/07 myśl, zgodnie z którą w takim zakresie, w

jakim zarzut naruszenia zasady proporcjonalności dotyczy niezrozumiale intensywnego działania

ustawodawcy, naruszającego przysługujący mu zakres swobody regulacyjnej właściwym wzorcem

kontroli jest art. 2 Konstytucji nie koresponduje z przekonaniem o kompleksowym uregulowaniu

zasady proporcjonalności w art. 31 ust. 3. 

To poglądy wyrażone  w sprawach K 8/07  oraz K 66/07  znalazły ostatecznie  –  jak  się

742  Punkt 2.2. uzasadnienia. 
743  Wyrok TK z dnia 13 marca 2007 r., sygn. K 8/07 OTK ZU nr 3/A/2007, poz. 26.
744  Por. wyrok TK z dnia 16 lipca 2009 r., sygn. Kp 4/08, OTK ZU nr 7/A/2009, poz. 112.
745  Por. także: wyrok TK z dnia 24 listopada 2008 r., sygn.: K 66/07, OTK ZU 9/A/2008, poz. 158.
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wydaje  -  akceptację  w  nowszym  orzecznictwie  Trybunału.  W  konsekwencji  zasada  państwa

prawnego  zakorzeniona  w  obecnym  art.  2  Konstytucji  RP  z  1997  r.  nadal  wyraża  zasadę

proporcjonalności,  przy czym jej  znaczenie  normatywne  i  sens  nie  pokrywają  się  z  treścią  tej

zasady wyrażoną w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Z art. 2 wynika bowiem– ujmując rzecz nieco

symplicystycznie - ten aspekt zasady proporcjonalności,  który w orzecznictwie konstytucyjnym i

literaturze  teoretyczno-konstytucyjnej  określane  jest  mianem zakazu  nadmiernej,  niezrozumiale

intensywnej  nieuzasadnionej  korzystaniem  ze  swobody  regulacyjnej  (a  więc  w  tym  sensie

„nieproporcjonalnej”) ingerencji.

5 W  tym  miejscu  niezbędne  jest  jeszcze  zwrócenie  uwagi  na  relację  zasady

proporcjonalności wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP do innych klauzul ograniczających

zawartych w tekście Konstytucji, wśród których wymienia się: art. 51 ust. 2, 53 ust.2, art. 64 ust. 3

oraz art. 228 ust. 5 Konstytucji RP746.  Określając stosunek art. 31 ust. 3 Konstytucji RP do innych

przepisów  konstytucji,  w  szczególności  do  tych  które  samodzielnie  określają  przesłanki

ograniczania poszczególnych praw, wyróżnia się trzy grupy sytuacji. Po pierwsze wskazuje się, że

art.  31  ust.  3  Konstytucji  RP znajdzie  zastosowanie  do  tych wolności  i  praw,  wobec  których

konstytucja nie przewidziała żadnych przesłanek ich ograniczania (np. art. 38, 47, 54 Konstytucji

RP)747.  Druga  sytuacja  dotyczy  tych  przypadków,  gdy  szczegółowy  przepis  konstytucyjny

dopuszcza możliwość ograniczania danej wolności czy prawa, ale wskazuje przy tym tylko niektóre

elementy wymagane na tle art. 31 ust. 3 Konstytucji RP (np. art. 49, 50, 57 ust. 1 Konstytucji RP ).

We wszystkich tych wypadkach postuluje się uznanie, że art. 31 ust. 3 Konstytucji RP  pełni rolę

uzupełniającą, a więc że znajdują zastosowanie te wszystkie jego elementy, które nie pokrywają się

z uregulowaniem szczegółowym bądź których uregulowania te nie wyłączyły w sposób wyraźny.

Trzecia  grupa  przypadków  dotyczy  tych  przepisów,  które  samodzielnie  i  całościowo  regulują

przesłanki ograniczenia danej wolności i prawa. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, w tych

sytuacjach  zakres  unormowania  szczegółowego  pokrywa  się  –  choćby  tylko  częściowo  -  z

zakresem unormowania zawartego w art. 31 ust. 3. Przyjmuje się, że znajdą tu zastosowanie ogólne

reguły  prawniczego  wnioskowania,  wedle  których  regulacja  bardziej  szczegółowa  wyłączy

stosowanie  przepisu ogólnego. Akcentuje  się  jednocześnie,  że  skutek ten dotyczyć  będzie  tego

tylko  fragmentu  treści  art.  31 ust.  3,  który pokrywa się  z  regulacją  przepisu szczególnego.  W

pozostałym zakresie znajdzie zastosowanie ogólny przepis art. 31 ust. 3.

746 K. Wojtyczek, Granice ingerencji… op. cit., s. 149-150. 
747  L. Garlicki, Przesłanki ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału  

Konstytucyjnego), PiP 2001, z. 10, s. 5 i n.
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6 Już w uzasadnieniu rządowego projektu  kodeksu karnego z 1997 r.748 wskazano, że do

założeń  nowego  kodeksu  karnego  należy także  przekonanie,  że  prawo  karne  może  być  tylko

pomocniczym środkiem  zapobiegania  przestępczości,  którego  efektywność  jest  uwarunkowana

wieloma czynnikami. Nowy kodeks odrzuca założenia dominujące w powojennym prawie karnym,

że  efektywność  zwalczania  przestępczości  zależna  jest  w  decydującym  stopniu  od  surowości

represji  karnej.  W poszczególnych przepisach odzwierciedla  założenie,  że wyznaczenie zakresu

czynów karalnych, jak i intensywności karania, odpowiada zasadzie  ultima ratio  prawa karnego.

Przytoczony  wyżej  fragment  uzasadnienia  kodeksu  karnego  z  1997  r.  wskazuje  na  kilka

charakterystycznych cech związków pomiędzy zasadą proporcjonalności a prawem karnym. 

Po  pierwsze  wskazuje,  że  niektóre  zagadnienia  i  dylematy  właściwe  problematyce

proporcjonalności były komentowane i analizowane nie tylko na gruncie poprzedniego porządku

konstytucyjnego, lecz w diametralnie odmiennych uwarunkowaniach społeczno – gospodarczych i

ustrojowych. Już w latach 50-ych XX wieku prowadzona bowiem była ożywiona dyskusja co do

miejsca prawa karnego w systemie prawa oraz co do zasadniczych funkcji tej gałęzi prawa. W.

Wolter prezentował wówczas pogląd, zgodnie z którym regulatorem życia społecznego winny być

co do zasady i przede wszystkim przepisy innych gałęzi prawa. Rola prawa karnego miała mieć

charakter posiłkowy, ochronny749. Twierdzeniom tym przeciwstawiano przekonanie, że prawo karne

nie  pełni  i  nie  powinno  pełnić  funkcji  subsydiarnej.  Tezę  tę  wspierano  dwojakiego  rodzaju

argumentami: po pierwsze wskazując na przykłady penalizacji takich zachowań, których w ogóle

nie dotyczy regulacja innych gałęzi prawa, po wtóre zaś przekonując o uzasadnionej względami

sprawiedliwościowymi potrzebie karania pewnych kategorii czynów, bez względu na to, czy w tym

zakresie będzie to wspierać regulacje innych gałęzi prawa750. 

1.3 Podsumowanie

Poczynione dotychczas uwagi pozwalają na sformułowanie następujących wniosków.

  1 Doktrynalne  i  ideowe  źródła  zasady  proporcjonalności  sprawiają,  że  jej  znaczenie

znacznie  wykracza  poza  samą  tylko  treść  konkretnego  rozwiązania  ustrojowego  stanowiącego

narzędzie kontroli decyzji ustawodawcy i mechanizm ochrony praw człowieka. Akceptacja założeń

leżących u podstaw tej konstrukcji  normatywnej oznacza przyjęcie określonej koncepcji relacji

państwa do jednostek, której istotą jest pogląd o pierwotnym charakterze indywidualnej autonomii
748 Uzasadnienie rządowego projektu nowego kodeksu karnego (w:) Nowe kodeksy karne z 1997 z uzasadnieniami

Warszawa 1997, s. 116.
749 W. Wolter, Granice i zakres prawa karania, PiP 1957, z. 2.
750 Zwłaszcza polemizujący z W. Wolterem L. Lernell, Niektóre zagadnienia kodyfikacji prawa karnego, PiP 1954, z. 

12.
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jednostek  oraz  o  woli  tych  ostatnich  jako  podstawowym  elemencie  państwotwórczym.

Konsekwencją   akceptacji  zasady  proporcjonalności  w  tym najszerszym doktrynalnoprawnym

ujęciu jest  również uznanie  wymogu racjonalnego charakteru działalności ustawodawczej.  Obie

grupy  warunków  odczytane  łącznie  prowadzą  zaś  do  wniosku,  zgodnie  z  którym  swoboda

przysługująca ustawodawcy w korzystaniu z kompetencji prawodawczej nie jest nieograniczona.

Celem aktywności ustawodawcy i jej podstawową racjonalizacją jest ochrona praw jednostek czy

to w relacji wertykalnej czy horyzontalnej.  Granicą działań ustawodawcy i narzędziem kontroli

przestrzegania tych granic jest oparty na racjonalistycznych założeniach schemat, łączący kryteria o

proweniencji  proceduralnej  (mechanicystycznej)  i  treściowej.  Istotą  tych  ostatnich  jest  wymóg

należytego wyważenia  wprowadzanych ograniczeń,  poprzedzony kompleksową i wszechstronną

analizą nakazów o optymalizacyjnym charakterze.

Niezależnie  od  tego,  na  gruncie  polskiego  porządku  konstytucyjnego  zasada

proporcjonalności  jest  konkretną  kategorią  konstytucyjną,  stwarzającą  podstawowy mechanizm

kontroli  zgodności  działań  ustawodawczych  z  Konstytucją.  Obecny  etap  rozwoju  zasady

proporcjonalności w orzecznictwie polskiego sądu konstytucyjnego nie pozwala na postrzeganie jej

jedynie  w  kategoriach  formalnych  kryteriów kontroli  działalności  prawodawczej.  Nie  powinno

bowiem budzić już obecnie wątpliwości,  że nie każda aktywność ustawodawcy zwykłego, która

dochowuje wymogu ustawowej formy, jest zgodna z Konstytucją.

Zarówno sama normatywna istota zasady proporcjonalności, jak i formuła tekstowa nadana

przez ustrojodawcę klauzuli limitującej ujętej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP z 1997 r., przesądzają,

że inkorporuje ona również i poza czysto normatywne warunki zgodności działań ustawodawcy.

Klasyczna  już  postać  wypracowanego  w  orzecznictwie  polskiego  sądu  konstytucyjnego,  a

wzorowanego na dorobku europejskiej myśli prawniczej, testu proporcjonalności, odwołującego się

do  kategorii  „konieczności”  czy  „przydatności”,  zakłada  wkomponowanie  w  zasadę

proporcjonalności m.in. kryteriów utylitarnych, prakseologicznych czy teleologicznych.

2 Problematyka  właściwa  dla  niektórych  aspektów  obowiązywania  zasady

proporcjonalności  w  polskim porządku  konstytucyjnym była  podejmowana  przez  naukę  prawa

karnego  już  w  okresie  przedkonstytucyjnym. Omawiana  w tym miejscu  zasada  konstytucyjna

stanowi zatem obecnie  jedno  z narzędzi prowadzonej w  polskiej  karnistyce  już  od lat  50-ych

ubiegłego  wieku  refleksji  nad  granicami  uprawnień  ustawodawcy  w  sferze  prawa  karnego

materialnego. 

Zasada  proporcjonalności  jest  podstawowym punktem odniesienia  dla  prowadzonych  w

kontekście konstytucyjnym rozważań nad zagadnieniem funkcji prawa karnego oraz miejsca norm
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tej gałęzi prawa w systemie.  Jest  istotnym elementem sporów o kształt  konkretnych rozwiązań

dogmatycznych, takich jak struktura przestępstwa czy koncepcja bezprawności. 

Szereg  podstawowych zasad  prawa  karnego  i  poglądów na  miejsce  tej gałęzi prawa w

systemie sformułowanych przez naukę prawa karnego jeszcze przed wejściem w życie Konstytucji

RP z 1997 r., został uwzględniony przez ustrojodawcę i wkomponowany w aksjologię Konstytucji i

jej  rozwiązania  szczegółowe.  Nie  podważa  to  jednak  przekonania  o  potrzebie  weryfikacji

konstytucyjnej legitymizacji tych zasad,  zwłaszcza w aspekcie ich operatywności jako narzędzi

rzeczywistej kontroli działalności ustawodawcy zwykłego w sferze prawa materialnego.

Przyjmowany  tradycyjnie  podział  na  dwie  płaszczyzny  oddziaływania  zasady

proporcjonalności w prawie karnym,  to  jest  na  sferę stanowienia  prawa  i  jego  stosowania,  nie

oddaje  –  w  perspektywie  współczesnego  etapu rozwoju  zasady proporcjonalności  -  złożoności

interakcji  pomiędzy  prawem  karnym  a  Konstytucją.  Zasadę  proporcjonalności  w  aspekcie

stosowania  prawa ogranicza się  bowiem do wymogu współmierności – by ująć rzecz możliwie

pojemnie - konsekwencji prawnokarnych do wagi popełnionego przestępstwa. Wynikające z zasady

proporcjonalności konsekwencje dla procesu stosowania prawa karnego nie ograniczają się jedynie

do tego wąskiego aspektu.

Sposób prowadzenia wykładni przepisów prawa karnego w kontekście Konstytucji winien

być analogiczny na etapie stanowienia prawa karnego, kontroli jego zgodności z Konstytucją, jak i

stosowania.  Schemat  testu proporcjonalności,  wypracowany dla oceny kontroli konstytucyjności

decyzji  kryminalizacyjnej  (przedstawiony  poniżej),  winien  być  stosowany  na  wszystkich

wspomnianych  płaszczyznach.  O  ile  bowiem  odmiennie  kształtuje  się  zakres  możliwych

konsekwencji  wynikających  z negatywnego  rezultatu  owego  testu  (rezygnacja  z  kryminalizacji

bądź modyfikacja jej zakresu, stwierdzenie niezgodności przepisu z Konstytucją, sformułowanie

pytania  prawnego  bądź  wykładnia  przepisu  w  zgodzie  z  Konstytucją),  pożądane  jest,  by

interpretacja  przepisu  prawa  karnego  w  możliwie  najszerszym zakresie  uwzględniała  kontekst

konstytucyjny. 

2 Zasada proporcjonalności w prawie karnym materialnym w  

orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Wspomniano  już  wyżej,  że  w  literaturze  przedmiotu  wskazuje  się  na  dwie  zasadnicze

płaszczyzny  oddziaływania  konstytucyjnej  zasady  proporcjonalności  na  prawo  karne,  to  jest

płaszczyznę stanowienia prawa i jego stosowania. Sformułowano już również wyżej tezę, zgodnie z

którą  rozróżnienie  obu  tych  horyzontów interakcji  omawianej  zasady konstytucyjnej  na  prawo
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karne  materialne  powinno  być  traktowane  jedynie  w  kategoriach  porządkujących  sposób

prowadzenia  refleksji  nad  ich  wzajemnymi  zależnościami.  W  istocie  bowiem  stosowanie

rozumowania właściwego dla zasady proporcjonalności jest warunkiem poprawności prowadzenia

każdej wykładni przepisu prawa karnego, uwzględniającej kontekst konstytucyjny. Nie może zaś

ulegać wątpliwości,  że obowiązek czuwania nad zgodnością stosowanych przepisów z normami

hierarchicznie nadrzędnymi jest koniecznym elementem każdego procesu interpretacji i stosowania

prawa. Konsekwencją łącznie odczytanych przepisów art. 8 ust. 2 Konstytucji, art. 178 ust. 1 oraz

art. 193 Konstytucji RP jest między innymi obowiązek prowadzenia przez organy stosujące prawo

permanentnej kontroli zgodności konkretyzowanych norm z Konstytucją. Zasada proporcjonalności

porządkuje  proces  prowadzenia  tak  zorientowanej  interpretacji  i  to  niezależnie  od  tego,  czy

dokonywana  jest  ona  na  etapie  i  na  potrzeby stanowienia  prawa,  kontroli obowiązującego  już

prawa z Konstytucją, czy też jego stosowania. 

Analiza  orzecznictwa  Trybunału  Konstytucyjnego  dotyczącego  aplikacji  zasady

proporcjonalności do oceny konstytucyjności poszczególnych rozwiązań normatywnych z zakresu

prawa karnego materialnego potwierdza powyższą tezę. Z orzecznictwa tego w sposób klarowny

wynika  bowiem  przekonanie  Trybunału  Konstytucyjnego  o  potrzebie  wkomponowania  zasady

proporcjonalności nie tylko w sferę działalności prawodawczej, lecz również w proces wykładni i

stosowania  prawa  karnego  przez  właściwe  organy.  Jasno  rysuje  się  na  tle  wypowiedzi  sądu

konstytucyjnego  wzajemna  zależność  pomiędzy  stosowaniem  przepisów  prawa  karnego  z

uwzględnieniem  dyrektyw  płynących  z  zasady  proporcjonalności  a  kontrolą  zgodności  tych

przepisów  z  Konstytucją.  Sygnalizacyjnie  jedynie  wskazać  w  tym  miejscu  można,  iż  nakaz

wykładni  przepisu  prawa  karnego  w  zgodzie  z  konstytucyjną  zasadą  proporcjonalności  jest

traktowany jako warunek konieczny jego zgodności z wzorcem konstytucyjnym751. Ta zależność

wydaje się  być  bardziej jeszcze widoczna w tych sprawach,  w których nakaz posługiwania się

konstytucyjną  zasadą  proporcjonalności  przez  organy  stosujące  prawo  traktowany  jest  jako

okoliczność  wykluczająca  możliwość  zainicjowania  kontroli  konstytucyjnej  przez  Trybunał

Konstytucyjny752.

O ile zatem rekonstruowane z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego poglądy w zakresie

751 Trybunał kilkukrotnie wskazywał, że nawet jeśli przepis prawa karnego jest sformułowany w taki sposób, że pewna
jego  interpretacja  może naruszać  nakaz  proporcjonalnej  ingerencji  w sferę  konstytucyjnie  chronionych  dóbr  i
wartości, to jednak ciążący na sądach obowiązek ich wykładni w sposób zgodny z treścią art. 31 ust. 3 Konstytucji
RP w dostatecznym stopniu gwarantuje jego aplikację w sposób zgodny z Konstytucją, co czyni nieuzasadnionym
stwierdzenie jego niezgodności z Konstytucją, por. zwłaszcza wyrok TK z dnia 10 lipca 2008 r.,  sygn. P 15/08,
OTK ZU 6/A/2008,  poz.  105,  z  dnia  19 lipca  2011r.,  sygn.:  K 11/10,  OTK ZU 6/A/2011,  poz.  60,  z dnia  9
października 2012, sygn. P 27/11, OTK ZU 9/A/2012, poz. 104, z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. SK 65/12, OTK ZU
2/A/2014, poz. 13, z dnia 4 listopada 2014 r., sygn.: SK 55/13, op. cit.

752 Postanowienie TK z dnia 16 marca 2010 r., sygn.: P 3/07 OTK ZU 3/A/2010, poz. 30. 

337



zasady proporcjonalności w prawie karnym odnoszą się  zasadniczo do płaszczyzny stanowienia

prawa, mieć należy na uwadze, że obu tych aspektów aplikacji zasady proporcjonalności nie należy

traktować absolutnie  rozłącznie.  Prowadzony przez  Trybunał Konstytucyjny na  potrzeby oceny

zgodności  generalnej  i  abstrakcyjnej  normy  prawa  karnego  z  normą  hierarchicznie  nadrzędną

sposób interpretacji przepisu prawa karnego w kontekście zasady proporcjonalności, jest bowiem

przydatny dla sposobu jego wykładni przez organ stosujący ten przepis. Sama – skądinąd oczywista

– różnica w sposobie stosowania przepisów Konstytucji przez Trybunał Konstytucyjny i sądy nie

oznacza, że pewne etapy tego procesu nie mogą przebiegać podobnie.

2.1  Zakres kognicji Trybunału w sprawach dotyczących oceny konstytucyjności

decyzji kryminalizacyjnej

 1 Zagadnieniem  pierwotnym  wobec  oceny  sposobu  dokonywania  przez  TK  kontroli

konstytucyjności  decyzji  kryminalizacyjnej  jest  pytanie  o  zasadność  i  zakres  uprawnionej

jurydyzacji  procesu  (zjawiska)  kryminalizacji.  Zasadnie  bowiem  pytać  można  o  zakres

przysługującej  w  ogóle  ustawodawcy  swobody  regulacyjnej  w  decydowaniu  o  wprowadzeniu

odpowiedzialności karnej za dany typ zachowania oraz o kognicję Trybunału Konstytucyjnego do

podejmowanej w kategoriach prawnych oceny tego fragmentu działalności władzy państwowej.

Jako niejednoznaczna jawi się   przede wszystkim kwestia  zakresu oraz kryteriów wspomnianej

oceny. Wydaje się, że granica oddzielająca należące do ustawodawcy kompetencje kształtowania

polityki państwa w obszarze ochrony społecznie pożądanych celów (w tym także realizacji celów

legitymowanych  konstytucyjnie),  od  dokonywanej  wedle  kryteriów  prawnych  oceny  tej

działalności  przez  sąd  konstytucyjny,  jest  płynna.  Nie  jest  możliwe  wskazanie  w  sposób

abstrakcyjny i oderwany od konkretnego przypadku zakresu takiej oceny,  tudzież jej kryteriów.

Sygnalizowany  wyżej  problem  jest  częścią  szerszego  zagadnienia  dotyczącego  zakresu

dopuszczalnej  ingerencji  Trybunału  Konstytucyjnego  w  działalność  parlamentu.  W  literaturze

przedmiotu  wskazuje  się,  że  postępowanie  przed  sądem  konstytucyjnym  powinno  być  tak

ukształtowane,  by  w  maksymalnym  stopniu  gwarantować  realizację  zasady  nadrzędności

konstytucji i równocześnie gwarantować konstytucyjną zasadę podziału i równowagi władz753.

Na obecnym etapie dyskusji nie ulega wątpliwości, że swoboda korzystania przez państwo z

tego  zakresu  przysługujących  mu  kompetencji,  które  składają  się  na  ius  puniendi,  nie  jest

753 Por. P.  Tuleja  Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie hierarchicznej kontroli norm, P.Sejm
2009, nr 5, s.  36, z powołaniem na W. Sadurski,  Prawo przed sądem. Studium sądownictwa konstytucyjnego w
postkomunistycznych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2008 r., s. 142, P. Tuleja  Stosowanie
Konstytucji RP..., op. cit.
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nieograniczona.  Zasadę  tę  formułowało  już  nowożytne  ustawodawstwo  konstytucyjne,  które

jednocześnie wskazuje się jako jej źródło. Już bowiem w Deklaracji Praw Człowieka z  1789 r.

wskazywano, że „ustawa ma prawo zakazywać tego tylko, co jest szkodliwe dla społeczeństwa”

(art. 5). Analiza przepisów Konstytucji  RP z 1997 r. prowadzi do wniosku, że nie zawiera ona tak

wyraźnej  i  jednoznacznej  wypowiedzi,  która  regulowałaby  zakres  swobody  ustawodawcy  w

sprawowaniu  tej  części  kompetencji,  którą  tradycyjnie  określa  się  jako  ius  puniendi.  Pewne

ograniczenia wydaje się wprawdzie formułować w tym względzie art. 42 Konstytucji, zwłaszcza

zaś ustęp 1 tego przepisu. Twierdzić jednak trzeba, że przepis ten wyznacza ustawodawcy jedynie

reguły  konstrukcyjne  odpowiedzialności  karnej  oraz  wprowadza  ograniczenia  o  charakterze

formalnym754.  Powołany  przepis  nie  ogranicza  jednak  marginesu  dowolności  ustawodawcy  w

wyborze dóbr podlegających prawno karnej ochronie,  czy w wyznaczaniu pola kryminalizacji w

obrębie danej kategorii zachowań zabronionych przez prawo. Nie daje też żadnych instrumentów

do kontroli prawidłowości decyzji ustawodawcy karnego, który wprowadzając odpowiedzialność

karną realizuje wszystkie warunki minimalne z art.  42 ust.1, a  którego ingerencja narusza inne

normy i wartości konstytucyjne. W tym właśnie sensie odczytywać należy sformułowane już w tej

pracy  twierdzenie,  zgodnie  z  którym granice  swobody  ustawodawcy  w sferze  prawa  karnego

materialnego wyznaczane są łącznie przez treść art. 42 ust. 1 Konstytucji oraz przez dyrektywy

płynące z art. 2, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz pozostałych klauzul limitujących zawartych w

Konstytucji. 

 2  Opisany wyżej deficyt  wyraźnych konstytucyjnych podstaw do ograniczania  swobody

regulacyjnej ustawodawcy w sferze prawa karnego materialnego nie zmienia tego, że powszechnie

przyjmuje się,  że prawodawca w działalności tej nie  pozostaje niczym nieskrępowany. Zgodnie

twierdzi się bowiem, że takie zasady prawa karnego materialnego jak zasada nullum crimen sine

periculo  sociali,  zasada  prawa  karnego  jako  ultima  ratio,  czy  zasada  subsydiarności  prawa

karnego755, wywodzić należy z ogólnej konstytucyjnej podstawy zasady proporcjonalności, to jest z

754 Omawiany tu  aspekt  regulacji  zawartej  w  art.  42  ust.  1  Konstytucji  nie  wyczerpuje  rzecz  jasna  normatywnej
zawartości tego przepisu, por. rozdział: „Pojęcie odpowiedzialności karnej”. Co do normatywnej treści art. 42 ust. 1
Konstytucji,  por.  w szczególności:  W.  Wróbel,  Zmiana normatywna i zasady intertemporalne  w prawie karnym,
Kraków, 2003 r., rozdział II pkt 6.2. oraz rozdział V pkt 3 i 5, A. Zoll (w:) A. Zoll (red.),  Kodeks karny. Część
ogólna. Komentarz, Kraków 2004, uwagi do art. 1 k.k., M. Królikowski (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.)
Kodeks  karny.  Część  ogólna.  Komentarz,  Warszawa  2011  r.,  uwagi  do  art.  1  k.k.,  R.  Dębski,  Pozaustawowe
znamiona przestępstwa, Łódź 1995 r., rozdział I.

755O zasadności i potrzebie odróżniania zasady prawa karnego jako  ultima ratio  oraz zasady subsydiarności prawa
karnego por. niżej, a także S. Żółtek Prawo karne gospodarczy w aspekcie zasady subsydiarności, Warszawa 2009 r.,
Autor ten postuluje, by termin "subsydiarność" odnosić do tej sfery, w której opisuje się warunki i zakres koniecznej
ingerencji prawa karnego w regulację stosunków społecznych, termin zaś ultima ratio do kwestii przeciwnych, tj. do
postulatu nieingerencji prawa karnego - ze wskazaniem na inne pożądane reakcje w walce z patologiami, ibidem, s.
34, oba wskazane wyżej aspekty – a więc nakaz ingerencji celem ochrony konstytucyjnych dóbr i wartości oraz
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art.  31  ust.  3  Konstytucji756.  Zwrócić  jednocześnie  trzeba  uwagę,  że sposobu powiązania  tych

aksjomatów  prawa  karnego  z  regulacją  konstytucyjną  nie  czyni  się  przedmiotem  bardziej

szczegółowej i krytycznej uwagi, poprzestając najczęściej na stwierdzeniu, że wynikają one z art.

31 ust. 3 Konstytucji RP.

Powracając  do  zagadnienia  zakresu  swobody  przysługującej  ustawodawcy  karnemu,

zwrócić  trzeba  uwagę,  że  w  doktrynie  polskiego  prawa  karnego  już  na  gruncie  poprzednio

obowiązującego  porządku  konstytucyjnego  przyjmowano  że  granice  takie  istnieją.  L.  Gardocki

pisał w tym kontekście, że „za panującą i powszechnie akceptowaną można uznać tezę, że państwo

nie  ma  nieograniczonego  prawa  kryminalizowania”757.  Obecnie  wskazuje  się,  że  każdą

podejmowaną  przez  ustawodawcę  decyzję  o  kryminalizacji  pewnej  klasy  zachowań  należy

rozumieć  jako  rozstrzygnięcie  kolizji  norm  optymalizujących  ochronę  istotnych  dla  porządku

aksjologicznego  danego  społeczeństwa  wartości,  w  szczególności  praw i  wolności  człowieka  i

obywatela758.  Tym samym decyzja o legalności lub wprowadzeniu zakazu karnego poddana jest

rozumowaniu o charakterze kolizyjnym, które wpływa na rozstrzygnięcie ustawodawcy i może być

przedmiotem kontroli zgodności danej decyzji kryminalizacyjnej z Konstytucją759. W tym sensie,

ocena decyzji o wprowadzeniu zakazu karnego poddaje się jurydyzacji760.

 3 Zakres  przyznawanej  ustawodawcy  przez  TK  swobody  regulacyjnej  jest  przede

wszystkim zależny  od  rodzaju  dóbr  i  wartości,  z  których  ograniczeniem wiąże  się  oceniana

regulacja.  Konstytucja  przyznaje  ustawodawcy  szeroki  margines  swobody  w  sferze  prawa

daninowego, ubezpieczeń społecznych, czy też w zakresie realizacji nrom programowych czy praw

o charakterze socjalnym. Zarówno z uwagi na specyficzną regulację art. 84 Konstytucji, jak i uwagi

na zaszeregowanie przez ustrojodawcę danego prawa do kategorii tzw. trzeciej generacji praw i

zakaz nadmiernej ingerencji - wyróżnia także  M. Królikowski, Dwa paradygmaty zasady proporcjonalności, (w:) T.
Dukiet-Nagórska, Zasada proporcjonalności w prawie karnym,  Warszawa 2010 r., choć Autor ten oba aspekty łączy
z  zasadą  proporcjonalności  in  genere,  podobnie  do  M.  Królikowskiego  rzecz  ujmuje   K.  Wojtyczek,  Zasada
proporcjonalności jako granica prawa karania, CzPKiNP. 1999, z 2, s. 45, por. także wyrok TK z dnia 28 maja 1997
r., sygn.: K 26/96, OTK ZU 2/1997, poz. 19.

756  Por. w szczególności: A. Zoll, Konstytucyjne aspekty prawa karnego, (w:) A. Marek (red.) System Prawa Karnego,
tom  II,  Źródła  prawa  karnego,  Warszawa  2011,  ss.  237  i  n.,  tenże, Odpowiedzialność  karna  za  czyn
niesprowadzający  zagrożenia  dla  dobra  prawnego  w  świetle  Konstytucji (w:)  Formy  stadialne  i  postacie
zjawiskowe popełnienia przestępstwa.  Materiały  III  Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego,  red.  J.  Majewski,
Toruń 2007, s. 9–21 oraz tegoż Autora: Nowa kodyfikacja karna w świetle Konstytucji, Czasopismo Prawa Karnego
i Nauk Penalnych 1997 r., z. 2, s. 101-102.

757 L.  Gardocki,  Zagadnienia teorii kryminalizacji,  Warszawa 1990,  s.  99, W.  Wolter,  Niektóre zagadnienia prawa
karnego w świetle Konstytucji P.R.L., PiP 1954, z. 2, s. 243; W. Wolter, Granice i zakres …, op. cit.

758  M. Królikowski, Okoliczności wyłączające bezprawność jako konstrukcja sprawiedliwości korygującej, CzPKiNP,
2010, z. 2, s. 21.

759 Ibidem.
760  J. Giezek, Narażenie na niebezpieczeństwo oraz jego znaczenie w konstrukcji czynu zabronionego, Przegląd Prawa

i Administracji 2002, t. 50, s. 113-114.
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wolności  człowieka,  Trybunał  pozostawia  ustawodawcy  zwykłemu  duży  margines  uznania  w

kształtowaniu  instytucji  obu  wspomnianych  gałęzi  prawa761.  Na  gruncie  wskazanych  wyżej

kategorii  spraw Trybunał  wypracował  wielokrotnie  powoływane  w późniejszym okresie  (także

niekiedy  w  sprawach  z  zakresu  prawa  karnego),  stanowisko,  w  myśl  którego:  „Z zasady

demokratycznego państwa prawa, którego ustrój oparty jest na zasadzie podziału władzy wynika, iż

stanowienie prawa  należy do władzy  ustawodawczej.  Ustawodawcy  przydana została przy tym

znaczna swoboda w kształtowaniu obowiązującego prawa. Jej granice wyznaczają w szczególności

normy konstytucyjne. Ustawodawca uprawniony jest do stanowienia prawa odpowiadającego m.in.

założonym celom politycznym762”. 

 4 Zgodnie z ogólną wypracowaną przez Trybunał regułą: „ustawodawca może suwerennie

decydować o tym, za pomocą jakich środków dane prawo lub wolność winno być chronione763.

Gwarancje te – zdaniem Trybunału - mogą mieć rozmaity charakter – cywilny, administracyjny, w

ostateczności  zaś  również  i  karny.  Konstytucja  wymaga  od ustawodawcy  poszanowania

podstawowych zasad polskiego systemu konstytucyjnego na czele z zasadą państwa prawnego, jak

również  praw i  wolności  jednostki.  Ustawodawca  określając  sankcję  za  naruszenie  prawa  w

szczególności  musi  respektować  (…) zasadę  proporcjonalności  własnego wkroczenia.  Nie może

więc stosować sankcji oczywiście nieadekwatnych lub nieracjonalnych albo też niewspółmiernie

dolegliwych”764.  Formuła  ta  stanowi  punkt  wyjścia  dla  rozważań  Trybunału  w  zakresie

przekroczenia przez ustawodawcę przysługującego mu zakresu swobody. Pozwala też ona z całą

pewnością na stwierdzenie naruszenia zasady proporcjonalności wkroczenia ustawodawcy w sferę

praw i wolności w tych wszystkich przypadkach, gdy ma ono charakter  oczywisty i rażący.  W

takim zakresie,  o  jakim  wyżej  mowa,  zasada  wywodzona  z  art.  31  ust.  3  Konstytucji  RP

pokrywałaby się z zakazem nadmiernej ingerencji, wywodzonym z art. 2 Konstytucji RP. Sama

zresztą już tylko zawartość tekstowa art. 31 ust. 3 Konstytucji RP  nie daje należytych podstaw

do  ograniczenia  jej  znaczenia  do  wskazanej  wyżej  –  niezwykle  powściągliwej  –  postaci.

Podkreślenia  wymaga,  że  w  takim zakresie,  w  jakim  zasada  proporcjonalności  inkorporuje

761 Por. w szczególności: wyrok TK z dnia 11 lipca 2000 r., sygn. K. 30/99, OTK ZU nr 5/2000, poz. 145, czy też
wyrok TK z dnia 18 stycznia 2000 r., sygn. K. 17/99, OTK ZU nr 1/2000, poz. 4,  postanowienie TK z dnia 18
listopada 2008 r., sygn. akt: SK 23/06, pkt 3, OTK ZU 9/A/2008. poz. 166, wyrok TK z dnia 15 lutego 2005 r.,
sygn. akt: K 48/04, OTK ZU 2/A/2005, poz. 15, wyrok TK z dnia 19 września 2006 r., sygn.: K 7/05, OTK ZU
7/A/2006, poz. 107, wyrok TK z dnia 25 kwietnia 2001, sygn.: K 13/01, OTK ZU 4/2008, poz. 81, wyrok TK z dnia
4 grudnia 2000 r., sygn. K. 9/00, OTK ZU 8/2000, poz. 294, wyrok TK z dnia 20 listopada 2001 r., sygn. akt: SK
15/01, OTK ZU 8/2001, poz. 252, wyrok TK z dnia 19 lipca 2007 r., sygn.: K 11/06, OTK ZU 7/A/2007, poz. 81.

762 Orzeczenie TK z 9 stycznia 1996 r., sygn. K. 18/95, OTK ZU 1/1996, poz. 1. 
763 Wyrok TK z 30 listopada 2004 r., sygn. SK 31/04, OTK ZU 10/A/2004, poz. 110.
764 Orzeczenie TK z dnia 26 maja 1998 r., sygn. K 26/96, Z.U. 2/1997, poz. 19, wyrok TK z dnia 9 października 2012 r.

, sygn.: P 27/11, op. cit.
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kryteria celowościowe i prakseologiczne765, nie jest trafne stwierdzenie, w myśl którego „ocena

celowości i trafności rozstrzygnięć parlamentu wykracza poza zakres kompetencji sądownictwa

konstytucyjnego”766.  Sformułowanie to zostało użyte po raz pierwszy w orzeczeniu Trybunału

Konstytucyjnego z 1999 r. Należy sądzić, że jest ono refleksem wczesnej fazy kształtowania się

orzecznictwa  Trybunału  dotyczącego  zasady  proporcjonalności,  dla  której  charakterystyczne

było  akcentowanie  formalnego  jej  aspektu.  Dotyczy ono  regulacji  ingerującej  w  sferę  praw

socjalnych,  co  znacznie  modyfikuje  poziom  konstytucyjnego  standardu  w  głębokości

dopuszczalnej  ingerencji  Trybunału.  W  toku  dalszego  rozwoju  poglądów  na  temat  zasady

proporcjonalności  –  o  czym  była  już  mowa  w  części  poświęconej  ewolucji  stanowiska

polskiego sądu konstytucyjnego – dokonano odejścia od tego zapatrywania, i opowiedziano się

za dopuszczalnością stosowania merytorycznych kryteriów oceny działalności ustawodawcy767. 

 5 Zakres  swobody  ustawodawcy  maleje  wprost  proporcjonalnie  do  intensywności

wkroczenia w sferę konstytucyjnych praw i  wolności.  Wprowadzenie odpowiedzialności karnej

traktowane  jest  przez  orzecznictwo  konstytucyjne  jako  najbardziej  dolegliwa  forma  takiej

ingerencji.  Stąd  też  wynika  obecne  w  orzecznictwie  Trybunału  i  podzielane  w  doktrynie

przekonanie o dopuszczalności szeroko zakrojonej kompetencji  sądu konstytucyjnego do oceny

zgodności tego wkroczenia z przepisami, zasadami i wartościami konstytucyjnymi. Za miarodajną

dla  tego  nurtu orzecznictwa  uznać  tu  należy wypowiedź  Trybunału,  której  stwierdzono  „o  ile

parlamentowi  przysługuje  bardzo  szerokie  pole  decyzji,  jakie  materie  unormować  w  drodze

ustawowej, to skoro decyzja taka zostaje już podjęta, regulacja danej materii musi zostać dokonana

przy  poszanowaniu  wymogów  konstytucyjnych”768.  W  tych  kategoriach  spraw,  których

kwestionowano  zgodność z zasadą proporcjonalności ustanowienia odpowiedzialności karnej za

dany typ naruszenia,  Trybunał prowadzi na ogół wieloaspektową kontrolę. W ramach kryterium

„konieczności”  i  „przydatności”,  ocena  ta  koncentruje  się  także  na  racjach  o  charakterze

teleologicznym i  prakseologicznym,  w  każdym razie  w  takim zakresie,  w  jakim tego  rodzaju

zmienne  wpisane  są  w  przyjmowaną  w  orzecznictwie  sądów  konstytucyjnych  i  w  doktrynie

formułę zasady proporcjonalności. 

765 K. Wojtyczek, Zasada proporcjonalności jako..., op. cit., s. 35.
766 Por. wyrok TK z dnia 22 czerwca 1999 r., sygn.: K 5/99, ZU 5/1999, poz 100.
767 Niezależnie od tego, formuła ta znalazła również odzwierciedlenie w późniejszym orzecznictwie Trybunału, por

np.: wyrok TK z dnia 17 maja 2005 r., sygn. P 6/04, OTK ZU 5/A/2005, poz. 50, ostatnio również: wyrok TK z dnia
12 lutego 2014 r., sygn. K 23/10, OTK ZU 2/A/2014, poz. 10 oraz z dnia 4 listopada 2014 r., sygn. SK 55/13, op.
cit. Odmiennie – trafnie: wyrok TK z dnia 22 września 2005 r. sygn. P 46/07, OTK ZU8/A/2009, poz. 126, trafnie
również na gruncie praw socjalnych np.: wyrok TK z dnia 24 kwietnia 2006, sygn.: P 9/05, OTK ZU 4/A/2006, poz
46.

768 Wyrok TK z 24 września 2001 r., sygn. SK 22/01, OTK ZU nr 7/2001, poz. 216.
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 6  W nawiązaniu  do  powyższego  stwierdzić  jeszcze  trzeba,  że  zakres  dopuszczalnej  i

uzasadnionej konstytucyjnie głębokości kontroli Trybunału tudzież poziom surowości stosowanego

przez  Trybunał  testu  dochowania  przez  prawodawcę  wymogów  konstytucyjnych  będą  ulegać

dalszemu zróżnicowaniu już w obrębie poszczególnych przepisów prawa karnego. Zależne też będą

od intensywności penalizacji,  przy czym tę ostatnią wyznaczać będzie przede wszystkim rodzaj

możliwej do zastosowania wobec sprawcy danego czynu zabronionego sankcji oraz jej wymiar.

Będzie ona również pochodną innych czynników, w tym zwłaszcza rodzaju dobra prawnego, w

które ingeruje prawno karny zakaz. 

7 Zwracają  jednak  uwagę  przypadki  niekonsekwencji  Trybunału  w  przestrzeganiu  tej

wypracowanej we własnym orzecznictwie zasady. Polegają one najczęściej na  posłużeniu się w

ocenie zgodności decyzji kryminalizacyjnej z zasadą proporcjonalności standardem ustalonym na

gruncie regulacji innych dziedzin prawa. W sprawie P 27/11, dotyczącej oceny zgodności z zasadą

proporcjonalności kryminalizacji naruszenia przepisów prawa budowlanego, Trybunał odwołał się

do swych poglądów wypowiedzianych w sprawach dotyczących regulacji prawa podatkowego i

prawa  ubezpieczeń  społecznych769.  Sformułowany  tam  standard  w  zakresie  zasady

proporcjonalności  jest  nieadekwatny,  a  dokonana  w oparciu  o tak  scharakteryzowany punkt

odniesienia  wykładnia - nietrafna.  Podkreślenia w związku z tym wymaga,  że prawidłowość

dokonywanej przez Trybunał kontroli jest zależna od adekwatności stosowanych w jej ramach

środków  i  przyjętych  kryteriów.  Krytycznie  również  ocenić  należy  odwołanie  się  przez

Trybunał  Konstytucyjny  w  sprawie  SK  55/13,  w  której  problem  konstytucyjny  dotyczył

dopuszczalności kryminalizacji (art. 62 ust. 1 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

przeciwdziałaniu  narkomanii),  do  kategorii  wypracowanych  na  gruncie  spraw  z  zakresu

zabezpieczenia społecznego i praw pracowniczych770. 

Odrębnym  problemem  jest  katalog  okoliczności,  które  wyznaczać  mają  poziom

intensywności  kontroli  trybunalskiej  w  danej  sprawie.  Modelowo  Trybunał  zakłada,  że

regulacja prawa karnego podlega ściślejszej i bardziej rygorystycznej weryfikacji niż przepisy

innych  gałęzi  prawa.  Na  tej  samej  zasadzie  przepis  prawa  karnego  posługujący  się  karą

pozbawienia wolności podlega surowszej ocenie niż przepis nie przewidujący kar izolacyjnych.

Większe  wątpliwości  nasuwa  uzależnienie  głębokości  kontroli  od  charakterystyki  dobra

769 Wyrok TK z dnia z dnia 9 października 2012 r. , sygn.: P 27/11, op. cit.
770 Trzeba jednak zwrócić uwagę na rzetelny i pogłębiony charakter oceny dochowania przez ustawodawcę wymogów

zasady proporcjonalności  w tej sprawie,  co pozwala  przyjąć,  że krytykowane w tym miejscu odwołanie (s.  39
uzasadnienia) nie miało wpływu na prawidłowość przeprowadzonej w tej sprawie kontroli. 
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prawnego,  którego  dotyczy  zakaz.  Za  intensywniejszą  kontrolą  przemawiać  tu  ma  bądź  to

związek danego dobra z zasadą godności człowieka wyrażoną w art. 30 Konstytucji RP771 bądź

związek z zasadami o charakterze ustrojowym772. 

Trzeba  mieć  w  polu  widzenia,  że  tak  określone  kryteria  wyznaczające  intensywność

działalności  kontrolnej  Trybunału  oraz surowość stosowanego  testu  proporcjonalności  jest  z

istoty swej narażona na arbitralność ocen773. Niebezpieczeństwo to jest tym bardziej zrozumiałe

jeśli  się  zważy,  że zagadnienie hierarchizacji  dóbr  i  wartości  konstytucyjnych jest  sporne w

literaturze  konstytucyjnej.  Oczywiste  jest  również  silne  uwikłanie  aksjologiczne  tej

problematyki oraz waga, jaką dla oceny poprawności testu proporcjonalności ma ten właśnie,

etap.  Przyjęcie  odpowiednich założeń i  dokonanie  rozstrzygnięć  już  w tej wstępnej  fazie  w

wielu przypadkach determinować będzie nie tylko dalszy sposób rozumowania,  lecz również

wynik prowadzonej kontroli. 

  

 8 Równie nieprawidłowe, co posłużenie się w teście proporcjonalności nieadekwatnym

dla danej sfery działalności prawodawczej standardem wymagań, jest wykorzystanie, w ramach

kontroli  pozytywnych  działań  ustawodawcy,  kryteriów  wypracowanych  na  gruncie  spraw

związanych z oceną zaniechań ustawodawczych. Stwierdzić z całą pewnością trzeba, że zakres

kognicji Trybunału kształtuje się  w obu tych grupach przypadków diametralnie odmiennie774.

Różnice te przesądzają o wzajemnej nieprzystawalności standardu konstytucyjnego w ocenie

zakresu swobody ustawodawczej. Z punktu widzenia konstytucyjnego zarówno to „co” jak i to

„pod jakimi warunkami” ustawodawcy wolno regulować, znacznie różni się od tego, „czego i

pod  jakimi  warunkami”  wolno  mu  nie  regulować.  Z  tego  też  względu  ustalenia  i  wnioski

wypracowane  w  sprawie,  w  której  przedmiotem  kontroli  było  zaniechanie  legislacyjne

polegające na braku prawno karnego reżimu ochrony danego dobra prawnego775 nie przystają

do oceny dopuszczalności pozytywnych decyzji ustawodawcy karnego776. 

771 Wyroki z dnia 26 maja 1998 r., sygn. K 26/96, op. cit.,  z dnia  30 października 2006 r., sygn.: P 10/06, OTK ZU
9/A/2008, poz. 128, z dnia 20 lutego 2007, sygn.: P 1/06, OTK ZU2/A/2007, poz. 11, z dnia 12 maja 2008 r., sygn.:
SK 43/05, OTK ZU 4/A2008, poz,. 57, z dnia 30 września 2008 r., sygn.: K 44/07 OTK ZU7/A/2008, po. 126.

772 Wyroki TK z dnia 11 października 2006, sygn.: P 3/06, OTK ZU 9/A/2006, poz. 121, z dnia 6 lica 2011 r., sygn.:  P
12/09, OTK ZU 6/A/2011, poz. 51.

773 W  sposób  dostatecznie  przekonujący  wynika  to  choćby  z  rozbieżności,  jakie  wewnątrz  składu  orzekającego
wywołało zagadnienie zgodności z Konstytucją przestępstwa znieważenia Prezydenta RP w sprawie P 12/09.

774 Bardziej szczegółowe uwagi dotyczące tego zagadnienia zamieszczono w dalszej części wywodu.
775 Por. np.  wyrok TK z dnia 9 października 2001 r., sygn. SK 8/00 OTK ZU nr 7/2001, poz. 211, oraz orzeczenie 

TK z dnia 26 maja 1998 r., sygn. K 26/96, op. cit.
776 Jako przykład błędnego odwołania się do stanowiska wypracowanego w sprawie dotyczącej zaniechania, w której

przedmiotem oceny był efekt pozytywnej działalności prawodawcy zobacz w szczególności wyrok TK z dnia 9
października 2012, sygn.: P 27/11, op. cit.
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 9 Zwrócić  należy  uwagę  na  problem  zawężania  granic  kontroli  przez  Trybunał  decyzji

ustawodawcy  w  zakresie  kryminalizacji  określonych  kategorii  zachowań  z  powołaniem  na

specyfikę trybu, w ramach którego zainicjowano kontrolę. Dotyczy to zwłaszcza procedury pytań

prawnych.  Nie  kwestionując  oczywistych  różnic  w  zakresie  poszczególnych  trybów  kontroli

konstytucyjności prawa777, wskazać należy na widoczne w niektórych orzeczeniach nieuzasadnione

zawężanie  granic  własnej  kognicji  odwołaniem się  do  specyfiki  pytania  prawnego.  W swoich

orzeczeniach Trybunał często bowiem odwołuje się  do stwierdzenia,  że „nie ma kompetencji do

rozpatrywania  w  procedurze  pytań  prawnych  wątpliwości  sądu  pytającego  co  do  zasadności,

słuszności lub skuteczności istniejących rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę778. Stwierdzenie

to sugeruje,  że przyczyną zawężenia kompetencji kontrolnych TK jest  sam tylko tryb, w jakim

prowadzona  jest  kontrola  konstytucyjności.  Nie  jest  tymczasem  jasne,  dlaczego  akurat  w

procedurze pytań prawnych miałoby nie być dopuszczalne stosowanie niektórych kryteriów oceny

konstytucyjności kwestionowanych norm.

Trybunał  nie  jest  konsekwentny  w  tej  ocenie.  Odwołać  się  można  do  sposobu

przeprowadzenia przez TK kontroli konstytucyjności w sprawach P 3/06779 (dotyczącej zakresu

karalności  przestępstwa  znieważenia  funkcjonariusza  publicznego)  oraz  P 10/06780 (dotyczącej

przestępstwa pomówienia). Postępowania te również inicjowane były pytaniami prawnymi  sądów,

a  Trybunał prowadził w nich pełną kontrolę kryminalizacji  wskazanych zachowań, obejmując nią

- stosownie do treści zasady proporcjonalności – względy skuteczności, efektywności, konieczności

prawno karnego reżimu ochrony. 

Ograniczenie  zakresu  kontroli  konstytucyjnej  w  procedurze  pytań  prawnych  jest

uzasadnione tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim znajduje oparcie w art. 193 Konstytucji.

Zgodzić  się  należy  z  przyjmowanym  w  orzecznictwie  Trybunału  poglądem  o  konieczności

restrykcyjnego  sposobu  ujmowania  związku,  jaki  musi  zachodzić  miedzy  potrzebą  kontroli

konstytucyjności danego przepisu przez TK, a rozstrzygnięciem konkretnej sprawy. Podstawowe

założenia o sposobie interpretacji przesłanki funkcjonalnej, podobnie jak inne wymogi składające

się na koncepcję subsydiarnego charakteru pytania prawnego są w pełni akceptowane w doktrynie
777 A. Kabat,  Pytanie prawne w praktyce orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego (w:) Konstytucja i gwarancje jej

przestrzegania, red. J. Trzciński, A Jaśkiewicz, Warszawa 1996 r., E. Łętowska,  Funkcjonalna swoistość kontroli
konstytucyjności inicjowanej pytaniem sądu i jej skutki (w:) Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji
europejskiej.  Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Marii Kruk – Jarosz, red. M. Laskowska, J.  Wawrzyniak,
Warszawa 2009, s.  564,  M. Wiącek, Pytania prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011.  

778 Postanowienie TK z dnia 7 kwietnia 2009 r., sygn.: P 7/08, OTK ZU4/A/2009, poz. 46, postanowienie TK z dnia 8
lipca 2008 r., sygn. P 38/07, OTK ZU nr 6/A/2008, poz. 114; postanowienie TK z dnia 23 czerwca 2009 r. sygn. akt
P 35/07, OTK ZU nr 6/A/2009, poz. 100, wyrok TK z dnia z dnia 9 października 2012 r. , sygn.: P 27/11, op. cit.
postanowienie TK z dnia 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt: P 6/10, OTK ZU 3/A/2011, poz. 11, postanowienie TK z
dnia z 12 lutego 2008 r., sygn. P 62/07, OTK ZU 1/A/2008, poz. 17.

779 Wyrok TK z dnia 11 października 2006, sygn. P 3/06, op. cit.
780 Wyrok TK z dnia 30 października 2006, sygn. P 10/06, op. cit.
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prawa konstytucyjnego781. W szczególności podzielić należy zapatrywanie, w myśl którego pytanie

prawne  nie  może  dotyczyć  jakiegokolwiek  zagadnienia,  lecz  tylko  problemu  hierarchicznej

zgodności  aktu  normatywnego,  na  podstawie  którego  sąd  rozstrzyga  sprawę.  Treścią  pytania

prawnego  nie  może  zatem  pytanie  o  znaczenie  przepisu  bez  związku  z  pytaniem  o  jego

konstytucyjność782.  Nie  budzi  też  wątpliwości,  że  przedmiotem  pytania  musi  być  zawsze

wątpliwość,  która wystąpiła  w toku konkretnego postępowania i jest  ważna dla dalszego biegu

postępowania783.  Jako  przekonujące  ocenić  także  należy  stanowisko,  w  myśl  którego  sąd  ma

możliwość  i  obowiązek  we  własnym  zakresie  zmierzać  do  wyjaśnienia  wątpliwości  co  do

konstytucyjności danego przepisu. Nie może być też przedmiotem kontrowersji, że w procesie tym

musi uwzględniać zasadę niesprzeczności systemu prawnego oraz zasadę nadrzędności konstytucji.

Normom  powinno  się  nadawać  takie  znaczenie,  aby  nie  były  one  sprzeczne  i  w  możliwie

najpełniejszym stopniu realizowały normy konstytucyjne784. 

Wszystkie powyższe spostrzeżenia i uwagi nie dają jednak podstaw do zawężenia kryteriów

kontroli, sprawowanej w ramach procedury pytań prawnych. Skoro bowiem przedmiotem pytania

może być – w granicach wskazanych w art. 193 Konstytucji RP i pod warunkiem uczynienia przez

sąd  zadość  swemu  obowiązkowi  podjęcia  próby  wykładni  wątpliwego  przepisu  w  zgodzie  z

Konstytucją - kwestia hierarchicznej zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, a jednocześnie

w zasadę proporcjonalności, wyrażoną w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, w pewnym zakresie wpisane

są  kryteria celowościowe, prakseologiczne czy utylitarne, nie ma przeszkód, by kryteria te a limine

wykluczać jako dopuszczalne w postępowaniu zainicjowanym pytaniem prawnym. Inną natomiast

rzeczą – nie  zmieniającą istoty podnoszonych tu  wątpliwości  -  jest  poziom stawianych sądom

kierującym pytanie  prawne  do  TK wymogów formalnych,  w tym w szczególności  w  zakresie

sposobu uzasadniania zarzutu niekonstytucyjności785. 

 10 Zwrócić  jeszcze  należy  uwagę  na  problem  nieuzasadnionego  ograniczania  przez

Trybunał  zakresu  swej  kognicji  do  kontroli  decyzji  kryminalizacyjnej  poprzez  nazbyt

rygorystyczną interpretację wymogów wynikających z zasady skargowości.  O ile  sama zasada i

leżące u jej podstaw wartości nie mogą być kwestionowane, to nie oznacza to wcale aprobaty dla

nazbyt  formalistycznego  traktowania  niektórych  wynikających  z  niej  zasad  szczegółowych.

781 M. Wiącek, Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011 r., s. 198 – 200 oraz s. 220 – 232.
782 Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciński, Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Wydawnictwo

Sejmowe, 1999, s. 52.
783 A. Kabat, Pytania prawne w praktyce orzeczniczej..., op. cit., s. 105.
784 Por. powołane zarówno w postanowieniu z dnia 12 lutego 2008 r., sygn.: P 62/07, op. cit. oraz w postanowieniu z

dnia 7 kwietnia 2009 r., sygn.: P 7/08, op. cit. postanowienie TK z dnia 8 lipca 2008 r., sygn.: P 38/07, op. cit.
785 Por.  w  tym  zakresie  rozbieżne  stanowisko  Trybunału  przywoływane  przez  M.  Florczak-Wątor,  Orzeczenia

Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006, s. 44.
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Podkreślenia  wymaga,  że  wątpliwości,  o  których  mowa,  odnotowywane  są  w  literaturze

przedmiotu786.

 W sprawie P 27/11 Trybunał dostrzegł wątpliwości związane ze sposobem wskazania przez

sąd pytający wzorców kontroli (art. 2 Konstytucji RP, w zakresie, w jakim wynika z niego zasada

proporcjonalności) oraz ze sposobem powiązania zakotwiczonej w art. 2 zasady proporcjonalności

z  istotą kierowanego  wobec art.  90 Prawa budowlanego  zarzutu.  Z  powołaniem na  te  właśnie

okoliczności, akcentując wymogi formalne pytania prawnego oraz podkreślając znaczenie zasady

skargowości,  Trybunał   nie  dokonał  kontroli  zaskarżonego  przepisu  z  zakazem  nadmiernej

ingerencji  wynikającym z  art.  2  Konstytucji  RP,  pomimo  że ten zarzut  wynikał  w sposób nie

budzący wątpliwości ze stanowiska sądu pytającego. Skoro już jednak Trybunał zdecydował się

oprzeć wyrok afirmatywny na niedostatkach formalnych pisma inicjującego postępowanie, nie było

trafne formułowanie poglądu o przysługującym ustawodawcy szerokim zakresie przysługującej mu

swobody regulacyjnej w obszarze prawa karnego. Nie ta bowiem okoliczność zaważyła na treści

rozstrzygnięcia.

11 Uzasadnienia  dla  ograniczenia  kognicji  Trybunału  do  kontroli  decyzji

kryminalizacyjnych poszukuje się również w zasadzie podziału władzy (art. 10 Konstytucji RP).

Charakterystyczne  dla  tych  wypowiedzi  sądu  konstytucyjnego  jest  zwrócenie  uwagi,  że

prakseologiczny  aspekt  działalności  ustawodawczej,  wyrażający  się  w  doborze  właściwych  i

możliwie  najbardziej  efektywnych  sposobów  realizacji  zakładanych  celów,  pozostaje  poza

zakresem kontroli  Trybunału.  Twierdzi  się,  że  ta  sfera  aktywności  ustawodawcy  wymyka  się

ocenom jurydycznym i w tym sensie nie jest objęta kompetencją sądu konstytucyjnego. 

W uszczegółowieniu tych twierdzeń Trybunał wskazuje,  że w jego kompetencji nie  leży

ustalenie,  jakie  rozwiązanie  prawne  stanowi  najbardziej  efektywny  instrument  zwalczania

negatywnych zjawisk społecznych787.  

Istnieje  pewna  rozbieżność  pomiędzy  akceptowanym  powszechnie  w  nauce  prawa

konstytucyjnego  przekonaniem o  normatywnym charakterze  całego  tekstu  Konstytucji,  w  tym

nawet  jej  wstępu  -  Preambuły,  a  sygnalizowaną  w  cytowanych  wyżej  wypowiedziach  sądu

konstytucyjnego  powściągliwością  w  dokonywaniu  kontroli  decyzji  ustawodawcy.  Skoro  –  co

zgodnie  się  przyznaje  –  niektóre  postanowienia  Konstytucji  otwierają  jej  tekst  na  kategorie

786  Por. krytyczne uwagi wobec nadinterpretacji niektórych aspektów związanych z zasadą skargowości: E. Łętowska,
J. Królikowski, A. Łyszkowska, J. Sokólska-Warchoł: Zasada skargowości – wątpliwości i uwarunkowania na tle
acquis constitutionnel  [w:]  Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego.  Ewolucja  funkcji  i  zadań Trybunału
Konstytucyjnego – założenia a ich praktyczna realizacja, red. K. Budziło, Warszawa 2010, s. 123–129.

787 Tak w kontekście zwalczania negatywnych następstw posiadania środków odurzających w wyroku w sprawie SK
55/13, op. cit..
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pozanormatywne i inkorporują takie treści do porządku konstytucyjnego, powstrzymanie się przez

Trybunał  Konstytucyjny od  stosowania  przepisu  Konstytucji  z  powołaniem na  twierdzenie,  że

odsyła  on  do  kategorii   prakseologicznych,  utylitarnych  czy  wręcz  aksjologicznych  nie  jest

przekonujące.  Jest  rzeczą  zrozumiałą,  że  wspomniana  otwartość  niektórych  kategorii

konstytucyjnych  na  elementy pozaprawne  musi  być  odczytywana  na  tle  całokształtu  regulacji

konstytucyjnej, w tym również art. 10. Jednak twierdzenie, zgodnie z którym treść art 10 tudzież

innych przepisów Konstytucji wyznacza granice odwoływania przez Trybunał Konstytucyjny w

toku  kontroli  do  kryteriów  pozaprawnych,  jest  czymś  zgoła  odmiennym  od  przyjęcia,  że

zagadnienia te wymykają się kontroli Trybunału. 

12 W podsumowaniu powyższych uwag stwierdzić można, że znaczny stopień dolegliwości

odpowiedzialności karnej oraz intensywność ingerencji w sferę praw człowieka, z jaką wiąże się

wprowadzeniem prawnokarnego reżimu ochrony danego dobra prawnego, uzasadnia legitymację

Trybunału  Konstytucyjnego  do  wieloaspektowej  i  szeroko  zakreślonej  kontroli  zgodności

przepisów prawa karnego z konstytucyjną zasadą proporcjonalności. 

Trybunał Konstytucyjny nie wyciąga tymczasem prawidłowych wniosków z powyższych

uwarunkowań. Widoczne są nieuzasadnione względami konstytucyjnymi próby zawężenia kognicji

Trybunału  do  kontroli  konstytucyjności  działań  ustawodawcy  w  sferze  prawa  karnego

materialnego. 

Zauważalna jest w orzecznictwie próba dywersyfikacji intensywności i głębokości kontroli

dochowania przez ustawodawcę zwykłego wymogów wynikających z zasady proporcjonalności w

zależności od trybu kontroli. Nie chodzi przy tym o oczywiste różnice w specyfice poszczególnych

postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym,  lecz o prezentację nie znajdujących należytego

oparcia twierdzeń o ograniczonym charakterze  uprawnień  kontrolnych Trybunału  w  niektórych

rodzajach spraw. O ile  bowiem różnice kontroli następczej i  prewencyjnej,  specyfika przesłanki

funkcjonalnej pytania prawnego, tudzież wymogi formalne dotyczące skargi konstytucyjnej rysują

się klarownie na tle przepisów Konstytucji i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, to brak jest już

uzasadnionych racji dla twierdzenia, zgodnie z którym w procedurze pytań prawnych Trybunał nie

posiada kompetencji do oceny skuteczności czy zasadności istniejących rozwiązań normatywnych.

Rzecz bowiem właśnie w tym, że w graniach, jakie wyznacza art. 31 ust. 3 Konstytucji RP kontrola

również i tych elementów jest obowiązkiem Trybunału i to bez względu na sposób zainicjowania

postępowania.

Niezależnie od tego krytycznie ocenić należy próby nazbyt rygorystycznej, ocierającej się o

zarzut formalistycznej i nierespektującej zasady  falsa demonstratio non nocet  interpretacji przez
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Trybunał wymogów wynikających z zasady skargowości. Czym innym jest bowiem zakaz działania

sądu  konstytucyjnego  z  urzędu,  czym innym zaś  nieuwzględniający  celów i  specyfiki  trybów

konkretnej  kontroli  sposób  traktowania  formalnych  przesłanek  dopuszczalności  kontroli

merytorycznej.

Nie znajduje należytego uzasadnienia posługiwanie się przez Trybunał Konstytucyjny na

potrzeby  kontroli  zgodności  przepisów  prawa  karnego  z  Konstytucją  standardem  tej  kontroli

wypracowanym na  gruncie  spraw innych  gałęzi  prawa.  Do  weryfikacji  rezultatów pozytywnej

działalności  ustawodawcy  karnego  nie  są  również  adekwatne  zapatrywania  Trybunału  co  do

szerokości przysługującego ustawodawcy marginesu swobody sformułowane na kanwie spraw, w

których problem konstytucyjny dotyczył weryfikacji zaniechań prawodawczych.

Nie są trafne próby wykluczenia przez Trybunał z katalogu dopuszczalnych kryteriów oceny

tych decyzji ustawodawcy,  które odnoszą się  do względów utylitarnych,  prakseologicznych czy

celowościowych. W takim zakresie, w jakim powszechnie akceptowane – również w orzecznictwie

Trybunału  Konstytucyjnego  –  uszczegółowienia  zasady  proporcjonalności  odwołują  się  do

warunków „przydatności”,  „konieczności”,  również  i  te  poza prawne elementy są częścią  testu

zgodności przepisu prawa karnego z Konstytucją.

2.2 Zakres kognicji Trybunału a brak prawno karnej ochrony dobra prawnego 

1  Odrębnej uwagi wymaga zakres swobody ustawodawcy co do niewprowadzania prawno-

karnego reżimu ochrony danego dobra prawnego. Z punktu widzenia konstytucyjnego standardu

prawa  karnego  równie  istotne  jest  bowiem to,  czy i  pod  jakimi  warunkami  ustawodawca  ma

możliwości wprowadzenia tej najbardziej intensywnej i dolegliwej formy ochrony danej wartości,

jak i to, czy w kategoriach niezgodności z normami konstytucyjnymi oceniać można brak takiego

reżimu ochrony. 

 2 Niezbędna wydaje się bardziej precyzyjna identyfikacja wątpliwości, które mogą zawierać

się w zarysowanym wyżej w sposób ogólny problemie. Dostrzec przede wszystkim trzeba, że czym

innym jest pytanie o to, czy z Konstytucji wynika nakaz wprowadzenia prawno karnego reżimu

ochrony danego dobra prawnego, czym innym zaś jest  wątpliwość,  czy,  i  ewentualnie  w jakim

zakresie, kompetencję do kontroli naruszenia takiego obowiązku posiada Trybunał Konstytucyjny.

Trzeba mieć zatem świadomość tego, że konstytucyjny standard w omawianym tu zakresie może

być różny w zależności od tego, czy rekonstruowany jest wprost z przepisów Konstytucji, czy też

przez  pryzmat  działalności  orzeczniczej  polskiego  sądu  konstytucyjnego.  W  tym  ostatnim
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przypadku może bowiem wystąpić swoiste „martwe pole widzenia” Trybunału, polegające na tym,

że obowiązek kryminalizacji rzeczywiście wynika z Konstytucji, lecz sąd konstytucyjny, z uwagi

na wiążące go ograniczenia kognicji,  obowiązku tego nie będzie mógł dostrzec bądź nie będzie

mógł go dostrzec w pełnym zakresie.

 3 Odnotować należy formułowany w literaturze pogląd, zgodnie z którym w perspektywie

prawa  karnego  możliwe  jest  wyróżnienie  dwóch  odrębnych  paradygmatów  zasady

proporcjonalności.  Kierunki oddziaływań wynikających z obu tych ujęć dyrektyw są względem

siebie  przeciwstawne  i  prowadzą  do  rozłącznych  rezultatów.  Zdaniem  M.  Królikowskiego  w

zasadzie proporcjonalności zbiegają się dwa wektory funkcji instytucji karnoprawnych oraz dwa

wyobrażenia o samym prawie karnym788. Cechą charakterystyczną i konstytutywną dla pierwszego

ujęcia jest traktowanie zasady proporcjonalności jako narzędzia minimalizacji oddziaływania prawa

karnego  na  wszystkich  płaszczyznach,  to  jest  tak  w  płaszczyźnie  decyzji  kryminalizacyjnych

ustawodawcy, jak i podejmowanych przez organy stosujące prawo – decyzji interpretacyjnych, czy

rozstrzygnięć w przedmiocie rodzaju i intensywności stosowanych konsekwencji prawno-karnych.

Poglądy charakterystyczne  dla  drugiego  z  wyróżnionych  wyżej  sposobów  postrzegania  zasady

proporcjonalności akcentują jej sprawiedliwościowy charakter789. Istotą  tego ostatniego wydaje się

być przekonanie o potrzebie współmierności szkody i winy z dolegliwością wymierzaną jako kara

kryminalna790. 

Sens i istotę omawianego tu aspektu zasady proporcjonalności dobrze ilustruje jej aplikacja

do dyrektyw wymiaru kary kryminalnej.  Czyni to  między innymi R.  Zawłocki,  wskazując,  że:

„postulat kary proporcjonalnej do wagi przestępstwa w pierwszej kolejności łączy się z postulatem

(czy też celem) kary sprawiedliwej. Kara sprawiedliwa, w powołanym wyżej znaczeniu, to właśnie

kara proporcjonalna. Powszechne poczucie sprawiedliwości pozwala sformułować zasadę, że ciężar

kary powinien równoważyć ciężar przestępstwa”791 . Chodzi tu zatem zarówno o to, by kara nie

była nieproporcjonalna przez to, że jest nazbyt surowa, ale też by nie była nieproporcjonalna bo jest

zbyt łagodna. 

Omawiane tu rozróżnienie dwóch przeciwstawnych aspektów zasady proporcjonalności –

788  M. Królikowski,  Dwa paradygmaty …, op. cit.,s 37.  Istotne jest przy tym podkreślenie, że wspomniany Autor
wskazuje, że choć oba wyróżniane przez niego paradygmaty mają przeciwstawne kierunki, nie mogą być od siebie
odseparowane i dopiero łącznie odczytane tworzą należyte podstawy funkcjonowania prawa karnego. 

789  Ibidem, s. 38.
790  Ten aspekt owego „sprawiedliwościowego charakteru zasady proporcjonalności” M. Królikowski określa mianem

„materialnego” wskazując na inny jeszcze – formalny - jego aspekt, sprowadzający się do dyrektyw płynących z
zasady równości, ibidem, s. 38.

791 R.  Zawłocki, Karygodność  czynu  zabronionego  jako podstawa  proporcjonalnej  kary  kryminalnej  (w:)  Zasada
proporcjonalności w prawie karnym, red. T. Dukiet – Nagórska, Warszawa 2010 r., s. 105.
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jednego  zmierzającego  do  degresji  ingerencji  penalnej  państwa  oraz  drugiego,  akcentującego

potrzebę takiej interwencji instrumentów prawno karnych, by możliwe było zapewnienie pewnego

kwantum skutecznej ochrony dla pewnej grupy interesów czy dóbr – dostrzega również S. Żółtek.

Wprawdzie rozważania tego Autora w sposób bezpośredni odnoszą się do zasady subsydiarności, a

więc do jednego tylko z elementów tworzących współczesną konstrukcję zasady proporcjonalności,

to jednak możliwe i zasadne jest przytoczenie tych zapatrywań w omawianym tu, nieco szerszym,

kontekście. Także bowiem w odniesieniu do zasady subsydiarności dostrzec można zdecydowaną

przewagę  jej jednokierunkowego  rozumienia,  to  jest  takiego,  które upatruje  w niej  mechanizm

limitowania zadań i kompetencji ustawodawcy. Również S. Żółtek wyróżnia negatywny wymiar

zasady subsydiarności oraz jej wymiar pozytywny. Z rozróżnieniem tym wspomniany Autor wiąże

propozycję  terminologiczną,  zgodnie  z  którą  nazwę  „zasada  subsydiarności”  odnosić  należy

jedynie  do  drugiego  z  wyżej  wymienionych,  a  pierwszy  określać  mianem „ultima  ratio”.  W

twierdzeniach S. Żółtka w sposób klarowny rysują się źródła obu wskazanych wyżej perspektyw

spojrzenia na zasadę subsydiarności. Po pierwsze, jak się wydaje, pewne intuicje pozwala uchwycić

samo już tylko semantyczne ujęcie formuły subsydiarności.  Analiza znaczeń słownikowych oraz

innych  wyrazów bliskoznacznych,  etymologicznie  wywodzących się  od rdzenia  „subsidiarius”,

pozwala  bowiem  Autorowi  uchwycić  funkcjonowanie  w  zakresie  znaczeniowym omawianego

sformułowania  także  takie  jego  znaczenia  jak:  „pomocniczy”,  „posiłkowy”,  „udzielający

subsydium”, „wspierający”, „wspomagający”792. Po drugie, geneza dwukierunkowego spojrzenia na

zasadę  subsydiarności  sięga  filozoficznego  ujęcia  zasady subsydiarności.  Spojrzenie  na  zasadę

subsydiarności jako  na  jeden z obecnych w historii  myśli  politycznej pomysłów na określenie

wzajemnych  relacji  pomiędzy  państwem  a  tworzącymi  społeczeństwo  grupami  społecznymi,

prowadzi Autora do wniosku, że zasada subsydiarności stanowiła nie tylko górny limit ingerencji

państwa w stosunki międzyludzkie,  ale  też wyznaczała dolny próg koniecznego zaangażowania

państwa793. 

Odnosząc  się  do  omawianego  wyżej  rozróżnienia  na  dwa  wpisane  w  zasadę

proporcjonalności paradygmaty jej rozumienia stwierdzić należy, że zasługuje ono na akceptację, z

pewnymi jednak istotnymi zastrzeżeniami. Omówienie istoty pojawiających się wątpliwości można

rozpocząć od prowokacyjnego w kontekście wszystkiego tego, co powiedziano do tej pory pytania,

czy Konstytucja RP z 1997 r. wyraża „zasadę proporcjonalności”.

Analiza warstwy tekstowej ustawy zasadniczej prowadzi do jednoznacznego wniosku, że

nie posługuje  ona takim sformułowaniem.  Jeśli  analizę zbitki słów „zasada proporcjonalności”

792  S. Żółtek, Prawo karne gospodarcze…, op. cit., s. 29.
793  Ibidem.
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prowadzić w oderwaniu od całej tradycji semantycznej, jaka rozwinęła się w stosunku do niej na

gruncie  języka  prawniczego,  stwierdzić  by  trzeba,  że  wyraża  ona  nakaz  zachowania

„proporcjonalności”,  a  więc  nakaz  zachowania  należytej  „proporcji”.  Ta  prowadzona  na

płaszczyźnie  reguł  semantycznych  języka  ogólnego  analiza  prowadzi  już  w  tym  miejscu  do

spostrzeżenia,  że  trudno  jest  kontynuować  rozważania  definicyjne  omawianego  zwrotu  bez

osadzenia go w jakimś kontekście. Ta intuicja wydaje się słuszna, albowiem definicje słownikowe

słowa „proporcja” to „wzajemny stosunek danych wielkości; stosunek części danej całości wobec

siebie nawzajem, równość dwóch stosunków”794. Chcąc wyrazić dyrektywę zachowania proporcji,

trzeba zatem wiedzieć, jakie wartości, elementy będą przedmiotem zestawienia. 

Nasuwa  się  zatem wniosek,  zgodnie  z  którym posługiwanie  się  na  przykład  w  języku

prawniczym  sformułowaniem  „zasada  proporcjonalności”  oznacza  zazwyczaj  wiele

niewysłowionych  założeń  co  do  tego,  o  jaką  zasadę  proporcjonalności  chodzi  (najczęściej:

„konstytucyjną”), co jest przedmiotem porównania i w konsekwencji co ma pozostawać w relacji

proporcji  (najczęściej,  zgodnie  z  konstytucyjną  formułą:  „ograniczenie  praw  i  wolności”  do

„podlegającego ochronie,  istotnego dobra będącego przejawem interesu publicznego”).  Wskazać

należy, że są to założenia jeszcze bardziej pierwotne od tych,  o których pisze M.  Królikowski.

Każdy bowiem z przedstawicieli  i  zwolenników jednego  z przedstawianych przez  tego  Autora

paradygmatów zasady proporcjonalności powinien najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie o jakiej

zasadzie proporcjonalności będzie mówił.    

Kolejnym wnioskiem nasuwającym się w wyniku powyższych refleksji jest ten zgodnie z

którym  termin  „zasada  proporcjonalności”  ma  na  gruncie  języka  prawniczego  charakter

idiomatyczny.  Posiada  zatem  znaczenie  swoiste,  odmienne  od  znaczenia  jakie  wynikałoby  z

semantycznej analizy poszczególnych części składowych oraz z reguł składni i fleksji795.  Wydaje

się,  że  wyrażone  przez  powołanych  autorów  (zwłaszcza  M.  Królikowskiego)  stanowisko

nabudowane  jest  na  semantycznym  ujęciu  zasady  proporcjonalności.  Staje  się  to  najbardziej

czytelne  w  tym  miejscu  rozważań  Autora,  gdy  wprost  mówi  o  wynikającym  ze

sprawiedliwościowego  charakteru  zasady  proporcjonalności  postulacie  „współmierności  winy  i

szkody z dolegliwością wymierzaną jako kara kryminalna”796.

Warunkiem  akceptacji  omawianej  tezy  jest  zatem  aprobata  dla  stwierdzenia,  że

konstytucyjna formuła zasady proporcjonalności da się wyrazić w formule „współmierności winy i

szkody  z  dolegliwością  wymierzaną  jako  kara  kryminalna”.  Nie  jest  tymczasem pewne,  czy

794 Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2002, tom 22.
795 Ibidem, tom 11.
796 M. Królikowski, Dwa paradygmaty …, op. cit., s. 38.
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wyrażone zapatrywanie znajduje oparcie w konstytucyjnej formule zasady proporcjonalności797. Na

tę ostatnią składa się po pierwsze warstwa tekstowa przepisu art. 31 ust. 3 Konstytucji. Przepis ten

nie posługuje się  – co już powiedziano -  sformułowaniem „zasada proporcjonalności”. Zasadę tę

w jej obecnym brzmieniu konstruuje również, bazujące w pewnej mierze na tekście wspomnianego

przepisu,  ale  czerpiące  też  z  innych,  także  poza-pozytywnych,  źródeł  orzecznictwo  Trybunału

Konstytucyjnego. Dopełniają  ją   wreszcie treści normatywne wywodzone z wyrażonej w art.  2

Konstytucji RP zasady demokratycznego państwa prawnego. Nie jest to bez znaczenia, gdyż o ile

można  mieć  pewność  –   i  w  tym  zakresie  należy  w  pełni  podzielać  zapatrywania  M.

Królikowskiego   -  że  zasada proporcjonalności  w swym ogólnym ujęciu  (bliskim interpretacji

słownikowej   tego  pojęcia)  inkorporuje  oba  wyróżniane  paradygmaty,  o  tyle  nie  rysuje  się

jednoznacznie zagadnienie, czy takie właśnie dwa aspekty da się odczytać z obecnej konstytucyjnej

formuły wyrażającej zasadę proporcjonalności. 

Należy  zatem stwierdzić,  że  nakazu  wprowadzenia  przez  ustawodawcę  prawnokarnego

reżimu  ochrony  danego  dobra  prawnego  nie  należy  wywodzić  z  konstytucyjnej  zasady

proporcjonalności.  Możliwe  jest  wyinterpretowanie  takiej  powinności  –  przy  pewnych

dodatkowych  jeszcze  założeniach  –  z  tych  przepisów ustawy  zasadniczej,  które  nakładają  na

ustawodawcę obowiązek zapewnienia skutecznej i efektywnej ochrony. 

4  Jak to już wskazano na wstępie, samo stwierdzenie, że obowiązek kryminalizacji wynika

bądź może wynikać z Konstytucji nie  jest  równoznaczne z uznaniem,  że realizacja powinności

ustawodawcy w omawianym tu względzie podlega kontroli Trybunału Konstytucyjnego. W istocie

bowiem,  z  uwagi  na  wyznaczane  przepisami  Konstytucji  ramy  kognicji  polskiego  sądu

konstytucyjnego, posiada on znacznie ograniczone możliwości kontroli braków normatywnych. 

 W orzecznictwie konstytucyjnym oraz w literaturze przedmiotu wyróżnia się dwie postaci

wskazanych wyżej braków tj. „zaniechanie ustawodawcze” oraz „pominięcie ustawodawcze”. Co

do zasady przez zaniechanie ustawodawcze rozumie się w orzecznictwie konstytucyjnym oraz w

literaturze pozostawienie określonej problematyki całkowicie poza uregulowaniem prawnym798. W

orzecznictwie  Trybunału  wskazuje  się,  że  polski  model  właściwości  sądu  konstytucyjnego  nie

przewiduje orzekania o zaniechaniach ustawodawcy, choćby obowiązek wydania aktu wynikał z

norm  konstytucyjnych799.  Od  zaniechania  ustawodawczego  odróżnia  się  natomiast  pominięcie

797 Postulat współmierności winy i szkody z wymierzaną sprawcy dolegliwością pokrywa się z treścią konstytucyjnej
zasady  winy.  Nie  wyklucza  to  rzecz  jasna  przyjęcia,  że  współczesne  ujęcie  zasady  winy,  zwłaszcza  w  jej
limitującym sensie, jest wynikiem akceptacji założeń  dotyczących proporcjonalności. 

798 P.  Radziewicz,  Kontrola  konstytucyjności  zaniechań  ustawodawczych  przez  Trybunał  Konstytucyjny,  Państwo  i
Prawo, 2013 r., nr 9, s. 3-17.

799 M. in. wyrok TK z dnia 28 lipca 2008 r., sygn.: K 24/07, OTK nr 6A/2008, poz. 110, postanowienie TK z dnia 15
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legislacyjne, czyli sytuację, gdy ustawodawca unormował jakąś dziedzinę stosunków społecznych,

ale  dokonał  tego  w sposób niepełny,  regulując  ją  tylko  fragmentarycznie,  wbrew standardowi

konstytucyjnemu800. 

Pomimo  wypracowania  wspomnianego  rozróżnienia  na  „pominięcia”  i  „zaniechania”

legislacyjne, sam Trybunał przyznaje, że rozróżnienie powyższe nie jest oparte na tak precyzyjnych

kryteriach,  by  w  praktyce  nie  mogły występować  trudności  z zakwalifikowaniem określonych

sytuacji  jako  zaniechania  albo  pominięcia801.  Również  w piśmiennictwie  zwraca się  uwagę,  że

rozróżnienie zaniechania i pominięcia ustawodawczego nie tylko nie opiera się  na gruntownych

podstawach doktrynalnych, ale też nie wypracowano dotąd jednoznacznych i pewnych kryteriów

tej dyferencjacji802. 

Wśród kryteriów rozróżniania zaniechań i pominięć ustawodawczych wskazuje się  także

jakościową tożsamość lub choćby daleko idące podobieństwo materii unormowanych w danym

przepisie i pozostawionych poza jego zakresem. Chodzi tu o możliwość doszukania się związku

pomiędzy przedmiotem kontroli a brakującym unormowaniem803. Inną cechą pozwalającą odróżnić

obie postaci braków normatywnych jest wzgląd na zamiar (wolę) ustawodawcy. W tym kontekście

wskazuje się niekiedy w orzecznictwie, że celowe i dokonane z rozmysłem pozostawienie przez

ustawodawcę  określonej  kwestii  poza  aktem normatywnym przemawia  za  kwalifikacją  takiego

postąpienia jako zaniechania legislacyjnego804.  

Uzasadniając  pozostawanie  kontroli  zaniechań  ustawodawczych poza  zakresem kognicji

Trybunału  Konstytucyjnego  wskazuje  się  w  pierwszej  kolejności  na  rolę  ustrojową  sądu

konstytucyjnego jako „negatywnego ustawodawcy”. Argument ten odwołuje się do zasady podziału

władzy. Ponadto akcentuje się charakter legitymacji sądu konstytucyjnego, w szczególności zaś to,

że nie jest  on bezpośrednią emanacją demokracji przedstawicielskiej czy zasady zwierzchnictwa

narodu. W tym kontekście dostrzega się, że uprawnienie do kontroli zaniechań ustawodawczych

wiązałoby się z przyznaniem Trybunałowi kompetencji do uzupełniania systemu prawa o pożądane

konstytucyjnie normy prawne805.

W orzecznictwie Trybunału zasadniczo akcentuje się szerokie pole decyzji zastrzeżone dla

lipca 2009 r., sygn.: SK 2/08, OTK nr 7A/2009, poz. 117, powołane za P. Radziewicz, op. cit, s. 5.
800  P. Radziewicz, Kontrola konstytucyjności …, op. cit., s. 5.
801 Wyrok TK z 6 listopada 2012 r., sygn.: K 21/11, OTK ZU 10/A/2012, poz. 119,  postanowienie TK z 11 grudnia

2002 r., sygn. SK 17/02, OTK ZU nr 7/A/2002, poz. 98; postanowienie TK z 29 listopada 2010 r., sygn. P 45/09,
OTK ZU nr 9/A/2010, poz. 125; wyrok TK z 8 września 2005 r., sygn. P 17/04, OTK ZU nr 8/A/2005, poz. 90, oraz
P. Tuleja,  Zaniechanie ustawodawcze, [w:]  Ustroje, doktryny, instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Prof. dr
hab. Mariana Grzybowskiego, Kraków 2007, s. 397 i n.

802 P. Tuleja, Zaniechanie ustawodawcze …., op. cit.,s. 397-398, P. Radziewicz, Kontrola konstytucyjności ..., op. cit.
803 P. Radziewicz, Kontrola konstytucyjności …, op. cit., s. 6.
804 Ibidem, s. 6.
805 S. Wronkowska, Kilka uwag o prawodawcy negatywnym, Państwo i Prawo 10/2008, s. 9, P. Radziewicz, Kontrola

konstytucyjności... op. cit., s. 7.

354



parlamentu co do wyboru materii do normowania w formie ustaw. W tym sensie uważa się, że to od

decyzji  ustawodawcy  zależy,  czy  dana  dziedzina  stosunków  społecznych  wymaga  regulacji

prawnej.  Trybunał  podkreśla,  że  nie  jest  jego  rolą  zastępowanie  ustawodawcy w sytuacji  gdy

zaniechał uregulowania jakiegoś zagadnienia, nawet wtedy, gdy obowiązek takiego uregulowania

został przewidziany w przepisach Konstytucji806. Jednocześnie jednak podkreśla się, że skoro już

parlament podejmuje decyzję o potrzebie unormowania, regulacja  taka musi być dokonana przy

poszanowaniu wymagań konstytucyjnych807. W ramach kompetencji do kontroli konstytucyjności

obowiązującego prawa Trybunał ocenia zawsze pełną treść normatywną  zaskarżonego przepisu, a

więc także brak pewnych elementów, które warunkowałyby konstytucyjność danej regulacji808.

Wskazuje  się,  że pominięcia  ustawodawcze mogą przybierać  postać luki  aksjologicznej

(brak określonego elementu normatywnego, choć nie jest przeszkodą w stosowaniu prawa, może

jednak prowadzić do uznania, że została naruszona zasada konstytucyjna, co szczególnie wyraźnie

występuje  na  tle  zasady  równego  traktowania  podmiotów  prawa,  np.  pominięcie  określonej

kategorii podmiotów jako beneficjentów przyjętego rozwiązania), bądź luki technicznej (przyjęte

rozwiązanie nie może być stosowane  de iure lub  de facto ze względu na braki regulacyjne,  np.

przez brak określenia trybu lub szczegółowych zasad postępowania, co również narusza gwarancję

konstytucyjną).  Wyjątkowo  jedynie  zdarza  się  w  orzecznictwie  Trybunału,  by  podstawą

stwierdzenia niekonstytucyjności pominięcia ustawodawczego było konkretne prawo podmiotowe.

Jako przykład takiego orzeczenia podaje się jednak w literaturze przedmiotu wyrok TK z dnia 13

grudnia  2005  r.,  sygn.  akt:  SK 53/04809,  w  którym podstawą  stwierdzenia  niekonstytucyjności

ograniczenia przesłanek wyłączenia sędziego w sposób wykluczający z katalogu „inne niż stosunek

osobisty okoliczności, które mogą mieć wpływ na ocenę bezstronności sędziego”, uczyniono art. 45

ust. 1 Konstytucji RP. 

Jak wskazuje się w doktrynie prawa konstytucyjnego, orzecznictwo TK nie jest zgodne ani

jednolite  w  zakresie  skutków  wyroku  o  niekonstytucyjności  pominięcia  ustawodawczego.

Wyróżnia  się  w  tym  względzie  dwa  stanowiska.  Pierwsze  z  nich  zakłada  „zobowiązujący”

charakter  takiego  orzeczenia,  co  oznacza,  że  potwierdzenie  pominięcia  ustawodawczego  oraz

stwierdzenie jego niezgodności z Konstytucją, nie prowadzi do uzupełnienia niekompletnej normy

prawnej  o  nową  treść  normatywną810.  Zgodnie  z  poglądem  o  „rozporządzającym”  skutku

806  Wyrok TK z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. akt: SK 39/06, OTK ZU 10/A/2007, poz. 127.
807 Wyrok TK z dnia 10 maja 2004 r., sygn. akt: SK 39/03, OTK ZU 5/a/2004, poz. 40.
808  Por. cytowany wyżej wyrok w sprawie SK 39/06.
809 Wyrok TK z dnia 13 grudnia 2005 r., sygn. akt: SK 53/04, OTK ZU 11/A/2005, poz. 134, por. P. Tuleja, Trybunał

Konstytucyjny – negatywny ustawodawca czy strażnik Konstytucji? (w: ) Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie
integracji europejskiej pod red. J. Wawrzyniaka, M. Laskowskiej, Warszawa 2009, ss. 573 – 581.

810 Orzeczenie z dnia 3 grudnia 1996 r., sygn.: K 25/95, OTK 1996 t. II s. 363-387 oraz wyroki TK z dnia 25 czerwca
2002,  sygn.:  K 45/01,  OTK ZU 4/A/2002,  poz.  46, z dnia 23 października  2007 r.,  sygn.:  P 10/07,  OTK ZU
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wspomnianego  rodzaju  orzeczeń,  wyrok  o  niekonstytucyjności  pominięcia  ustawodawczego

prowadzi  do  zmiany  normatywnej.  W tym ujęciu  wydanie  przez  sąd  orzeczenia  w  zgodzie  z

Konstytucją nie wymaga oczekiwania na interwencję ustawodawcy, możliwe jest bowiem oparcie

rozstrzygnięcia na mającym moc powszechnie obowiązującą orzeczeniu Trybunału811. 

5 Mając na uwadze powyższe uwagi należy dojść do wniosku, że nie jest możliwe objęcie

przez Trybunał Konstytucyjny kontrolą zupełnego braku prawno karnego reżimu ochrony danego

dobra prawnego. Tak długo, jak sytuacja taka odpowiadać będzie wypracowanemu w orzecznictwie

i  doktrynie  pojęciu  „zaniechania  legislacyjnego”,  kognicja  Trybunału  będzie  w  tym  zakresie

wykluczona. Z uwagi na szeroki zakres kryminalizacji wynikający z przepisów kodeksu karnego

oraz  przepisów  karnych  ustaw  szczegółowych,  odróżnienie  „zaniechania”  legislacyjnego  od

„pominięcia”  prawodawczego  w kontekście  braku  kryminalizacji,  może  nasuwać wątpliwości  i

powodować trudności. Zakwalifikowanie danego stanu normatywnego do jednej z tych kategorii

wymagać będzie każdorazowo odwołania się  obowiązującego de lege lata zakresu kryminalizacji.

Jedynie przykładowo można by wskazać, że brak bezpośredniej kryminalizacji zjawiska mobbingu

wydaje się nie nosić cech  zaniechania legislacyjnego, lecz jedynie pominięcia, a to z uwagi na fakt,

że  zachowania  noszące  pewne  cechy  mobbingu  są  objęte  zakresem  kryminalizacji  szeregu

przepisów kodeksu  karnego812.   Również  brak  kryminalizacji  nieumyślnego  uszkodzenia  ciała

dziecka poczętego, które nie osiągnęło zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki

ma  –  w  świetle  regulacji  art.  152,  153  oraz  art.  157  a  k.k.  -  raczej  cechy  pominięcia

prawodawczego  niż  zaniechania  legislacyjnego.  Przykładem  pominięcie  prawodawczego  w

przypadku przepisu prawa karnego będzie również ograniczenie odpowiedzialności karnej jedynie

do umyślnej postaci naruszenia,  bądź tylko do jednej z postaci umyślności813. Może też przybrać

postać  nadmiernie  wąskiej  definicji  pokrzywdzonego  danym  typem  czynu  zabronionego,  co

uniemożliwia bądź utrudnia procesową realizację swoich praw814. 

Odmiennie – to znaczy w kategoriach zaniechania legislacyjnego - traktować by należało te

przypadki,  w których dane dobro prawne chronione jest  jest  przed danym typem naruszenia w

ramach innego niż prawo karne reżimu ochrony. Dotyczy to w szczególności prawa wykroczeń i

9/A/2007, poz. 107,  z dnia 29 maja 2007 r., sygn. akt: P 20/06, OTK ZU6/A/2007, poz. 52.
811 Wyrok TK z dnia 24 października 2001 r., sygn. akt: SK 22/01, ZU 7/2001, poz. 216, z dnia 5 marca 2003 r., sygn.

akt: K 7/01, OTK ZU 3/A/2003, poz. 19, z dnia 26 października 2006 r., sygn. akt: K 31/04, OTK ZU 9/A/2005,
poz. 103, z dnia 12 stycznia 2005 r., sygn. akt: K 24/04, OTK ZU 1/a/2005, poz. 3 z dnia 20 listopada 2007 r., sygn.
akt: SK 57/05, OTK ZU 10/A/2007, poz. 125, z dnia 7 listopada 2007 r., sygn. akt: K 65/07, OTK ZU 4/A/2009,
poz. 53.

812 Por. opinia w sprawie zasadności kryminalizacji mobbingu nr KKPK 403-60-10, dostępna na stronie internetowej
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

813 Postanowienie TK z dnia 9 lipca 2003 r., sygn. Ts 65/03, OTK ZU 3/B/2003, poz. 98.
814 Postanowienie TK z dnia 25 kwietnia 2014, sygn. Ts 298/12, bez publikatora.
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prawa  karnego  administracyjnego.  Podkreślenia  wymaga,  że  brak  jest  do  tej pory wypowiedzi

Trybunału  Konstytucyjnego,  które  wprost  odnosiłyby  się  do  kwalifikacji  braku  prawno  karnej

ochrony  w kategoriach pominięcia lub zaniechania legislacyjnego. Punktem odniesienia pozostać

tu zatem muszą wypowiedzi Trybunału formułowane na gruncie regulacji innych dziedzin prawa815.

W tych wszystkich przypadkach, w których przedmiotem kontrowersji będzie nie całkowity

brak  prawno  karnej  ochrony  danego  dobra  prawnego,  lecz  jedynie  nazbyt  wąski  zakres  tejże

ochrony, zasadna będzie ocena takiego stanu jako „pominięcia” legislacyjnego. Na opisanych już

wyżej warunkach, pominięcie takie co do zasady objęte jest kognicją Trybunału Konstytucyjnego. 

 W sprawie  SK 8/00 Trybunał dopuścił  kontrolę merytoryczną skargi konstytucyjnej,  w

której  problemem  konstytucyjnym  było  ograniczenie  przez  ustawodawcę  w  kodeksie  karnym

1997 r.   karalności zmuszania  innej osoby do określonego działania lub zaniechania jedynie  do

takich przypadków, gdy związane jest to ze stosowaniem przemocy lub groźby bezprawnej. Poza

zakresem tak ukształtowanej kryminalizacji  pozostawała zatem cała  klasa zachowań,  w której

modus  operandi sprawcy  polegał  na  posłużeniu  się  przemocą  wobec  rzecz  należącej  do

pokrzywdzonego. 

Choć  sprawa,  o  której  mowa  była  rozpoznawana  w  czasie,  gdy  nie  były  jeszcze

ustabilizowane poglądy Trybunału na temat rozróżnienia na pominięcia i zaniechania legislacyjne,

stwierdzić   trzeba,  że  kwestionowany  przez  skarżącą  stan  normatywny  został  –  trafnie  –

zakwalifikowany  do  kategorii  pominięć  prawodawczych.  Przekonuje  o  tym aplikacja  do  tego

przypadku  wypracowanych  w  judykaturze  Trybunału  kryteriów.  W  przypadku  art.  191  k.k.

ustawodawca  objął  zakresem kryminalizacji  pewną   kategorię  zamachów na  dobro  prawne  w

postaci  wolności  osobistej,  lecz  uczynił  to  wybiórczo,  świadomie  ograniczając  go  do  pewnej

kategorii zachowań sprawczych. 

Niezależnie od tego, że najczęstszą postacią braku legislacyjnego w prawie karnym będzie –

jak się wydaje – pominięcie ustawodawcze, mieć trzeba na uwadze inne trudności, jakie wiążą się z

wykazaniem w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym niezgodności takiego pominięcia

z przepisem Konstytucji.

Podkreślenia wymaga, że w sytuacjach, o których mowa problem konstytucyjny dotyczyć

będzie  najczęściej  nie dość efektywnej  ochrony danego prawa podmiotowego. Przy tej postaci

pominięcia  prawodawczego  Trybunał  przyjmuje  najwęziej  zakreślone  ramy  własnej  kognicji.

Wiąże  się  to  przede  wszystkim  z  przyjęciem  koncepcji  szerokiego  marginesu  swobody

ustawodawcy  co  do  wyboru  reżimu  ochrony  danego  dobra  prawnego  oraz  nałożeniem  na

wnioskodawcę  obowiązku  wykazania  bezpośredniego  związku  pomiędzy  pominięciem  a

815 Por. w tym  zakresie cytowanej wyżej orzecznictwo. 
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naruszeniem lub zagrożeniem dla konkretnego konstytucyjnego dobra prawnego816.

Na gruncie innych kategorii spraw, do wykazania naruszenia Konstytucji przez pominięcie

prawodawcze posługiwano się argumentacją związaną z zasadą  równości.  Tego rodzaju zarzuty

Trybunał akceptował, wskazując, że brak określonego elementu normatywnego może prowadzić do

uznania, że została naruszona ta zasada konstytucyjna, co szczególnie wyraźnie występuje na tle

zasady równego traktowania  podmiotów prawa,  np.  pominięcie określonej kategorii podmiotów

jako beneficjentów przyjętego rozwiązania. W wyroku z dnia 6 listopada 2012 r., sygn.: K 21/11,

Trybunał  podsumowując  swoje  orzecznictwo  w  zakresie  pominięć  prawodawczych,  stwierdził

m.in.,  że  pominięcia  te  są  związane  na  ogół  z  niezapewnieniem  właściwej  realizacji

konstytucyjnych wolności lub praw przysługujących danej kategorii podmiotów. Największa grupa

wyroków w sprawie pominięcia ustawodawczego dotyczy bowiem właśnie nieprzyznania pewnych

praw określonej kategorii podmiotów817. 

Zwrócić  jednak  trzeba  uwagę,  że  dostęp  do  prawno  karnego  reżimu  ochrony  dóbr

prawnych określonej kategorii  podmiotów, podobnie jak  podleganie danej kategorii podmiotów

odpowiedzialności karnej, nie był do tej pory w orzecznictwie Trybunału traktowany w kategoriach

naruszenia zasady równego traktowania (art. 32 Konstytucji RP)818. Ogólna kategoria „wszystkich

sprawców czynów zabronionych”, bądź „sprawców czynów zabronionych określonej kategorii” nie

była uznawana wyróżniającą się cechą relewantną z punktu widzenia zasady równości819. Inaczej

oceniał  Trybunał  jedynie  te  przypadki,  w  których fakt  karalności  był  przesłanka  nabycia  bądź

pozbawienia określonych uprawnień (np. zawodowych)820 lub w których pokrzywdzeniu określoną

kategorią czynów  pozbawieni byli prawa zwrotu kosztów821. Przy opartym na zarzucie naruszenia

art.  32 Konstytucji  niezbędne byłoby nadto  wykazanie  nie  tylko  nieuzasadnionego,  lecz  nadto

arbitralnego i nieracjonalnego charakteru zróżnicowania. 

W  orzecznictwie  Trybunału  Konstytucyjnego822 konsekwentnie  podnosi  się,  że

konstytucyjna formuła równości wobec prawa mieści się w ogólnym, opisowym ujęciu równości

816 Wyrok TK z dnia 13 grudnia 2005 r., sygn. akt: SK 53/04, OTK ZU 11/A/2005, poz. 134, por. P. Tuleja, Trybunał
Konstytucyjny – negatywny ustawodawca..., op. cit., ss. 573 – 581.

817  Por. także inne powołane tam orzeczenia TK. 
818 Wyrok TK z dnia 21 lutego 2001 r., sygn. P 12/00, OTK ZU3/2001, poz. 47, z dnia 23 maja 2005 r., sygn. SK 44/04,

OTK ZU 5/A/2005, poz. 52, postanowienie TK z dnia 7 kwietnia 2009 r., sygn.: P 7/08, op. cit.
819 Wyrok TK z dnia 28 czerwca 2005 r., sygn.: SK 56/04, OTK ZU 6/A/2005, poz. 67, wyrok TK z dnia 14 grudnia

2005 r., sygn. SK 22/05, OTK ZU 11/A/2005, poz. 135, wyrok TK z dnia 15 października 2008 r., sygn. P 32/06,
OTK ZU 8/A/2008, poz. 138,  postanowienie TK z dnia 7 kwietnia 2009 r., sygn. P 7/08, op. cit., postanowienie TK
z dnia 5 kwietnia 2011 r, sygn.: P 6/10, op. cit.

820 Wyrok TK z dnia 20 lutego 2008 r., sygn.: K 30/07, OTK ZU1/A/2008, poz.  6, wyrok TK z dnia 18 grudnia
2013 r. ,sygn.: P 43/12, OTK ZU 9/A/2013, poz. 139.

821 Wyrok TK z dnia 23 maja 2005 .r, sygn.: SK 44/04,  op. cit., wyrok TK z dnia 18 października 2011, sygn.: SK
39/09. OTK ZU8/a/2011, poz. 84.

822 Nie tylko zresztą polskiego, por.: Zasada równości w orzecznictwie trybunałów  konstytucyjnych, red. L. Garlicki,
J. Trzciński, Wrocław 1990 r.
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jako przynależności danych podmiotów do tej samej klasy, którą wyróżnia się z punktu widzenia

cechy,  którą  uznaje  się  za  istotną.  Z  konstytucyjnej  formuły  równości  wynika,  że  wszystkie

podmioty prawa (adresaci norm prawnych), charakteryzujące się daną cecha istotną (relewantną) w

równym stopniu, mają być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań,

zarówno  dyskryminujących,  jak  i  faworyzujących.  W każdym  przypadku,  podmioty  należące

bezsprzecznie do tej samej kategorii muszą być traktowane równo, a podmioty należące do istotnie

różnych kategorii muszą być traktowane odmiennie823. Sprawą podstawową dla oceny dochowania

zasady równości jest  zatem ustalenie cechy istotnej,  z uwagi na którą przepisy prawa dokonały

zróżnicowania  sytuacji  prawnej  swoich  adresatów.  Zróżnicowanie  to  jest  wtedy  sprzeczne  z

Konstytucją,  jeżeli  traktuje  w  sposób  różny  podmioty  lub  sytuacje  podobne,  a  takie  różnice

traktowania nie znajdują należytego uzasadnienia konstytucyjnego. Wszelkie odstępstwa od nakazu

równego traktowania podmiotów podobnych muszą zawsze znajdować podstawę w odpowiednio

przekonujących kryteriach. Kryteria  te muszą mieć po pierwsze charakter relewantny, to znaczy

pozostawać w bezpośrednim związku z celem i zasadniczą treścią przepisów, w których zawarta

jest kontrolowana norma, oraz służyć realizacji tego celu i treści; po drugie: kryteria te muszą mieć

charakter  proporcjonalny,  a  wiec  waga  interesu,  któremu  ma  służyć  zróżnicowanie  sytuacji

adresatów normy,  musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostaną

naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów podobnych oraz po trzecie, kryteria te

muszą  pozostawać  w  jakimś  związku  z  innymi  wartościami,  zasadami  czy  normami

konstytucyjnymi,  uzasadniającymi  odmienne  potraktowanie  podmiotów  podobnych.824 Jedną  z

zasad konstytucyjnych, których związek z zasadą równości jeszcze szczególnie mocno podkreślany

w orzecznictwie Trybunału i literaturze przedmiotu jest zasada sprawiedliwości społecznej (art. 1

Konstytucji RP). Różnicowanie sytuacji prawnej podmiotów podobnych ma więc znacznie większe

szanse uznania za zgodne z Konstytucją,  jeżeli pozostaje w zgodzie z zasadami sprawiedliwości

społecznej lub służy urzeczywistnieniu tych zasad. W tym sensie zasady równości wobec prawa

i sprawiedliwości społecznej w znacznym stopniu nakładają się na siebie825. Tylko wykazanie, że

pozostawanie danej kategorii podmiotów poza zakresem ochrony prawno karnego reżimu ochrony
823 Por.  w szczególności:  orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z  dnia 3 września  1996 r.,  sygn.:  K 10/96,  OTK

4/1996, poz.33, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 1988 r., sygn. U 7/87, OTK 1/1988, poz.1,
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2001 r., sygn.: U 9/00, OTK ZU nr 4/2001, poz. 80,  a nadto
wyroki TK: z dnia 24 kwietnia 2006 r., sygn. P 9/05,  op. cit. z dnia 6 marca 2007 r., sygn. P 45/06, OTK ZU nr
3/A/2007, poz. 22; z 23 listopada 2010 r., sygn. K 5/10, OTK ZU nr 9/A/2010, poz. 106.

824L.  Garlicki (w:)  Konstytucja RP. Komentarz...,  op. cit.,  red. L. Garlicki,  tom III,  teza 6 do art.  32, B. Banaszak,
Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, (w:)  Sześć lat Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Doświadczenia i inspiracje, red. L. Garlicki, A. Szmyt, Warszawa 2003, s. 25, J. Falski Ewolucja wykładni zasady
równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Państwo i Prawo 2000 r., nr 1. Z orzecznictwa por. zwłaszcza:
orzeczenie TK z dnia 12 grudnia 1994 r.,  sygn. K. 3/94, OTK 1994 r.,  cz. II,  s.  141,  orzeczenie TK z dnia 23
października 1995 r., sygn. K. 4/95, OTK w 1995 r., cz. II, s. 93.

825Orzeczenie TK z dnia 3 września 1996 r., sygn. akt: K 10/96, op. cit.
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narusza tak rozumianą  zasadę równego  traktowania,  możliwe byłoby zakwestionowanie  nazbyt

wąskiego ujęcia zakresu karalności. 

    6  Przyglądając  się  sposobowi  aplikacji  przez  Trybunał  powyższych  ustaleń  do  kontroli

przepisów prawa karnego materialnego wskazać należy w szczególności na wspomniany już wyrok

w sprawie SK 8/00. Oceniając konstytucyjność wyłączenia spod zakresu zakazu karnego zachowań

polegających na zmuszaniu innej osoby do określonego zachowania się, w których nie dochodzi do

stosowania  bezpośredniej  przemocy wobec  osoby (lecz np.  również  wobec  rzeczy stanowiącej

własność pokrzywdzonego),  Trybunał bardzo szeroko zakreślił  granice swobody  ustawodawcy.

Wprost  odwołał  się  do  swego  poglądu  wypowiedzianego  na  gruncie  kontroli  konstytucyjności

rozwiązań podatkowych i wskazał, że: „z zasady demokratycznego państwa prawa, którego ustrój

oparty  jest  na  zasadzie  podziału  władzy  wynika,  iż  stanowienie  prawa  należy  do  władzy

ustawodawczej.  Ustawodawcy  przydana  została  przy  tym  znaczna  swoboda  w  kształtowaniu

obowiązującego  prawa.  Jej  granice  wyznaczają  w  szczególności  normy  konstytucyjne.

Ustawodawca uprawniony jest  do stanowienia prawa odpowiadającego m.in.  założonym celom

politycznym826. W cytowanym wyżej orzeczeniu Trybunał podjął próbę aplikacji tego stanowiska na

grunt  uregulowań  prawa  karnego  materialnego.  Konkludował,  iż  skoro  we  wskazanych  wyżej

orzeczeniach  przyjmował,  że  „ustawodawca  uprawniony  jest  do  stanowienia  prawa

odpowiadającego  m.in.  założonym  celom  politycznym”,  to  przyjąć  należy,  że w  tej  ostatniej

kategorii mieszczą się  także cele kryminalnopolityczne827.  Zapatrywanie to zostało wyrażone w

odniesieniu do pozytywnych obowiązków ustawodawcy w zakresie ustanawiania prawno karnego

reżimu ochrony poszczególnych dóbr. Trybunał podkreślił bowiem, że wobec brzmienia art. 77 ust.

2  Konstytucji bezspornym jest,  że państwo zobowiązane jest  do zapewnienia  drogi sądowej do

dochodzenia  naruszonych  wolności  lub  praw,  jednak  to  ustawodawcy przydane  zostało  prawo

rozstrzygania o zakresie, sposobie i trybie ochrony gwarantowanych praw i wolności. Oznacza to w

szczególności,  że  ustawodawca  może  suwerennie  decydować  o  tym,  czy konkretne  prawo  lub

wolność  winno  być  chronione  za  pomocą  środków  o  charakterze  prawnokarnym,  czy  też  za

pomocą środków o charakterze cywilnoprawnym.

Trybunał  zwrócił  jednak  uwagę,  że  wolność  ustawodawcy w badanym zakresie  nie  ma

charakteru  absolutnego.  Spoczywający  na  nim  obowiązek  dostatecznej  ochrony  wartości

konstytucyjnych  obliguje  go  do  ustanowienia  odpowiednich  uregulowań,  a  ponadto  –  takich

środków  ochrony,  które  stworzą  wystarczające  gwarancje  ich  przestrzegania  i  egzekwowania.

826  Orzeczenie TK z 9 stycznia 1996 r., sygn. K. 18/95, op. cit.
827  Por. s. 11 uzasadnienia wyroku w sprawie SK 8/00, op. cit.  pkt 3.
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Gwarancje te zaś mogą mieć rozmaity charakter – cywilny, administracyjny, w ostateczności zaś

również i karny828 . 

Jak wynika z analizy wypowiedzi Trybunału w sprawie SK 8/00, nie wykluczono  kognicji

sądu konstytucyjnego do kontroli nazbyt  wąskiego zakresu kryminalizacji.  Trybunał skłonny był

traktować  to  w  kategoriach  „pominięcia”  nie  zaś  „zaniechania  legislacyjnego”.  Jednocześnie  z

omawianego orzeczenia jasno wynika, że Trybunał przyjmuje w takich kategoriach spraw znacznie

szerszy margines przysługującej ustawodawcy swobody regulacyjnej,  nie  poddającej się kontroli

sądu konstytucyjnego.

Wspomnieć  jeszcze  trzeba,  że  w  sprawie  SK 8/00  Trybunał  –  korzystając  z  faktu,  że

zobligowany  jest  jedynie  do  formułowania  wypowiedzi  niezbędnych  dla  rozstrzygnięcia  w

przedmiocie zasadności konkretnego wniosku lub skargi – powstrzymał się od próby odpowiedzi

na  pytanie,  czy  mogą  zachodzić  sytuacje,  gdy  z  Konstytucji  wynika  bezwzględny  zakaz

depenalizacji pewnych czynów829, a jednoznacznego poglądu w tym względzie nie sformułowano

również w innych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego.   

7 Stwierdzenie niekonstytucyjności pominięcia legislacyjnego, polegającego na zawężeniu

prawno  karnej  ochrony  wymaga  wykazania,  że  kwestionowany  jej  zakres  nie  zapewnia

efektywnych gwarancji istotnemu prawu podmiotowemu. W sprawie SK 8/00 skarżąca w sposób

jedynie bardzo ogólnikowy wskazała takie prawo, odwołując się do niezwykle pojemnej kategorii

godności (art.30 Konstytucji RP). Należy tymczasem oczekiwać nie tylko wskazania konkretnego

dobra prawnego, które na skutek nazbyt  wąskiego sposobu ukształtowania warunków karalności

nie  doznaje  należytej ochrony,  lecz  nadto  wykazania  związku  pomiędzy zawężonym zakresem

karalności a zagrożeniem dla tegoż dobra.

Podkreślenia  jednak  wymaga,  że  samo  wskazanie  ewentualnego  źródła  pozytywnego

obowiązku ochrony przez ustawodawcę konkretnego dobra prawnego, a nawet wykazanie, że brak

prawnej ochrony takiego dobra narusza wzorzec konstytucyjny,  nie jest  jeszcze jednoznaczne z

przesądzeniem  obowiązku  kryminalizacji  danego  obszaru  stosunków  społecznych.  Pamiętać

bowiem  trzeba  o  niekwestionowanej  również  przez  orzecznictwo  konstytucyjne  cesze  prawa

karnego, jaką jest traktowanie go w kategoriach ultima ratio. W omawianym kontekście nie może

budzić  zastrzeżeń  akcentowanie  przez  Trybunał  w  sprawie  SK  8/00830,  iż  „brak,  bądź  też

ograniczenie środków ochrony prawnokarnej nie musi wcale oznaczać koniecznie, że przewidziana
828  Z powołaniem na orzeczenie TK z dnia 28 maja 1997 r., sygn. K. 26/96, op. cit.
829  Punkt 3 s. 11 uzasadnienia ostatnio powołanego wyroku. 
830 Wskazać  w tym  miejscu  należy,  że  Trybunał  traktuje  tę  zasadę jako  zastaną  na  gruncie  polskiego  porządku

konstytucyjnego;  nie wskazuje w szczególności  jednoznacznej podstawy normatywnej jej obowiązywania, choć
najczęściej rozważa ją w kontekście przesłanki konieczności, o której mowa w art. 31 ust. 3.
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inna  ochrona,  z  punktu  widzenia  kryteriów  konstytucyjnych,  jest  niedostateczna”831.  Trybunał

wprost  odwołał się  na  kanwie  omawianej sprawy do  prezentowanego  w literaturze  przedmiotu

stanowiska,  w myśl którego: „Trzeba (bowiem) pamiętać o tym, że prawo karne w zwalczaniu

zachowań  społecznie  niepożądanych  musi  stanowić  ultima  ratio.  Oznacza  to,  że  sięganie  do

instrumentów  prawnokarnych  uzasadnione  jest  wtedy  tylko,  gdy  pożądanego  celu  nie  można

osiągnąć  w  żaden  inny  sposób.  Z  punktu  widzenia  uregulowań  zawartych  w  Konstytucji

ustanowiona  ochrona  musi  być  proporcjonalna,  adekwatna  do  wagi  chronionych  praw  i

wolności”832. 

Spojrzenie w nakreślonej wyżej perspektywie na zagadnienie braku prawno karnej ochrony

określonej kategorii dóbr prawnych bądź niedostatecznego jej zakresu dowodzi istotnych trudności

w zakwestionowaniu takiego stanu rzeczy w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. To

wskazane wyżej względy ustrojowe, konstrukcyjne,  dogmatyczne i dowodowe w dużym stopniu

determinować bowiem będą możliwość zajęcia przez Trybunał Konstytucyjny stanowiska w tym

zakresie oraz poddania istniejącego standardu ochrony kontroli konstytucyjnej.

8 Prócz wskazanych wyżej elementów utrudniających wykazanie,  że brak karnoprawnej

ochrony danego dobra prawnego narusza wzorzec konstytucyjny, istotnym utrudnieniem – choć

tym razem o procesowej już tylko charakterystyce - jest spoczywający na podmiocie inicjującym

kontrolę ciężar dowodzenia. Mając bowiem na uwadze poczynione już wyżej spostrzeżenia należy

przyjąć,  że  skuteczne  zakwestionowanie  zaniechania  wprowadzenia  karnoprawnego  reżimu

odpowiedzialności  za  naruszenie  danego  dobra  prawnego  wymaga  nie  tylko  precyzyjnego

wskazania  wzorca  konstytucyjnego,  który  stanowiłby  źródło  pozytywnego  obowiązku

ustawodawcy ustanowienia ochrony, ale nadto udowodnienia (w stopniu pozwalającym na obalenie

domniemania  konstytucyjności  dotychczasowego  stanu  prawnego),  że  nie  jest  wystarczająca

ochrona tego dobra przy wykorzystaniu instrumentarium innych gałęzi prawa833. Wspomniane tu

trudności w dowodzeniu oraz odwrócony ciężar dowodu w omawianej kategorii spraw powoduje,

że  kontrola  konstytucyjności  przepisów  prawa  karnego  z  punktu  widzenia  omawianych  tu

wątpliwości  jest  znacznie  utrudniona.  Skargi  konstytucyjne  dotyczące  tych  zagadnień  jedynie

wyjątkowo dopuszczane są do merytorycznego rozpoznania834.

9 Wspomniane  wyżej  trudności  i  przeszkody w objęciu  przez  Trybunał  kontrolą  braku
831  Strona 13 uzasadnienia.
832  Z powołaniem na K. Wojtyczek, Zasada proporcjonalności jako …., op. cit. s. 40-46.
833 Por. uzasadnienie wyroku w sprawie SK 8/00, op. cit., s. 13, również: postanowienie TK z dnia 1 września 2005 r.,

sygn. Ts 51/05, OTK ZU 6/B.2005, poz. 251.
834 Postanowienie TK z dnia 9 lipca 2003 r., sygn. Ts 65/03, op. cit., postanowienie TK z dnia 1 września 2005 r., sygn.

Ts 51/05, op. cit., postanowienie TK z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn. Ts 298/12, op. cit.
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prawno karnego reżimu ochrony danego dobra prawnego związane z ograniczeniami jego kognicji

(art.  188  Konstytucji  RP),  nie  występują  w  przypadku  uczynienia  przedmiotem  zaskarżenia

przepisu  wyłączającego  odpowiedzialność  karną.  Dotyczyć  to  może  w  szczególności  przepisu

wysławiającego  kontratyp  bądź  statuującego  okoliczność  wyłączającą  ukaranie  sprawcy  czynu

zabronionego. W tak ukształtowanym sporze konstytucyjnym z całą pewnością istnieje  substrat

kontroli konstytucyjnej, mieszczący się w katalogu z art. 188 Konstytucji RP835. W tych kategoriach

spraw zasadniczym problemem konstytucyjnym jest również brak dostatecznie efektywnej ochrony

dla istotnego  konstytucyjnie  dobra.  Ustawodawca,  wyłączając  określoną  kategorię  zachowań w

pola kryminalizacji, pomniejsza ochronę tegoż dobra. 

Punktem wyjścia  dla  oceny omawianego  tu  stanu  normatywnego  jest  –  akceptowane  w

orzecznictwie  Trybunału  -  stwierdzenie,  zgodnie  z  którym na  ustawodawcy  ciąży  pozytywny

obowiązek ochrony poszczególnych dóbr  prawnych.  Źródłem pozytywnego obowiązku państwa

może być nie tylko norma Konstytucji nakładająca na ustawodawcę w sposób wyraźny obowiązek

ochrony danej wartości. Podstawą może być w tym zakresie również konstytucyjna zasada ogólna

(np.  zasada  demokratycznego  państwa  prawnego).  Może  z  niej  wynikać  zarówno  określona

konstytucyjnie  doniosła,  choć niewyrażona  wprost,  wartość  konstytucyjna,  jak  i  obowiązek  jej

ochrony836.

Sam brak prawno karnego reżimu ochrony nie jest sam w sobie zarzutem wystarczającym

do stwierdzenia stanu niezgodności. Konieczne jest bowiem wykazanie, ze pozostałe środki prawne

nie zapewniają wymaganej – a więc efektywnej i skutecznej – ochrony danemu dobru prawnemu837.

Pewnym  wyznacznikiem  wspomnianej  efektywności,  której   ocena  zawsze  stanowić  będzie

trudność w postępowaniu konstytucyjnym, stanowi założenie o konieczności wprowadzania przez

ustawodawcę  zakazów  gwarantujących  skuteczność  norm  merytorycznych.  Nie  w  każdym

przypadku muszą to być rzecz jasna sankcje karne, jednak brak jakichkolwiek sankcji za naruszenie

normy  merytorycznej  chroniącej  konstytucyjnie  istotne  dobro  prawne,  wskazywać  będzie  na

naruszenie obowiązku dostatecznej ochrony.

Ocenie podlega – co wydaje się oczywiste – nie tylko sam fakt wprowadzenia kontratypu,

lecz również jego zakres.  Kontroli podlegać zatem mogą poszczególne okoliczności (znamiona)

kontratypu. Naruszeniem pozytywnych obowiązków państwa będzie przy tym nadmiernie szerokie

ujęcie warunków kontratypizujących. Nadmiernie wąski zakres wyłączenia karalności, skutkujący
835 Orzeczenie TK z dnia 28 maja 1997 r., sygn. K 26/96, op. cit.,  wyrok TK z dnia 30 października 2006 r., sygn. P

10/06, op. cit., wyrok TK z dnia 12 maja 2008 r., sygn. SK 43/05, op. cit.
836 Por. zwłaszcza w orzeczeniu TK w sprawie K 26/96, op. cit.
837 Ibidem.
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odpowiednim  poszerzeniem  pola  kryminalizacji   może  być  przedmiotem  kontroli  w  ramach

„klasycznego”  sporu  o  konstytucyjność  zakazu  karnego.  Ciężar  dowodu  w tej kategorii  spraw

rozkładałby się  w sposób typowy, a  więc to na ustawodawcy spoczywałby ciężar  wykazani,  że

ingerencja w danej postaci było zgodna z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.838. 

Ocenę, czy przepis wyłączający karalność bądź bezprawność skutkuje legalizacją danego

zachowania godzącego w dobro prawne, prowadzić należy w szerokim normatywnym kontekście.

Dopiero  gdy  w  wyniku  uwzględnienia  zakresu  normowania  kwestionowanej  normy  oraz  w

uwzględnieniu całego kontekstu normatywnego, w którym przepis funkcjonuje będzie można orzec,

że zachowanie takie nie jest na gruncie całego systemu prawa bezprawne, taki stan może skutkować

naruszeniem pozytywnych obowiązków państwa w zakresie ochrony istotnych dóbr i wartości. O

braku  legalizacji  świadczyć  będzie  to,  że  zachowanie  to,  pomimo  że  nie  jest  objęte  zakazem

karnym, pozostaje niezgodne z prawem na gruncie przepisów innych gałęzi prawa.

Dodać trzeba, że ów stan braku bezprawności należy rozumieć szeroko w tym sensie, że w

jego  analizie  uwzględniać  należy  również  praktykę  organów  stosujących  prawo  w  zakresie

oportunizmu  w  egzekwowaniu  pozostałych  środków  ochrony.  O  braku  sankcji  za  dany  typ

zachowania  będzie również można mówić w tych przypadkach, gdy dane zachowanie w sensie

abstrakcyjnym  traktowane  będzie  przez  system  prawa  jako  bezprawne,  jednak  brak  będzie

możliwości  wyegzekwowania  konsekwencji  tej  bezprawności  (np.  z  powodu  upływu  terminu

przedawnienia).

Samo  stwierdzenie,  że  przepis  kontratypizujący  nie  prowadzi  do  legalizacji  danego

zachowania w systemie prawa, ponieważ nadal pozostaje ono bezprawne na gruncie norm innych

gałęzi prawa, nie wyklucza próby wykazania, że owe inne środki prawnej ochrony nie gwarantują

efektywnej  i  skutecznej  ochrony.   Naruszenie  pozytywnych  obowiązków  państwa  w  takich

sytuacjach nie będzie jednak z pewnością miało cech oczywistości.  Wykazanie naruszenia norm

konstytucyjnych  będzie  tu  zatem  wymagać  o  wiele  bardziej  precyzyjnej  i  wieloaspektowej

argumentacji.

W orzecznictwie Trybunału zaproponowano sposób prowadzenia kontroli konstytucyjności

takiej legalizacji.  Proponuje się,  by badać w szczególności to,  a) czy dobro, którego naruszenie

ustawodawca legalizuje,  stanowi wartość konstytucyjną,  b)  czy legalizacja  naruszeń tego dobra
838  Z tym ostatnio wspomnianym wypadkiem Trybunał miał do czynienia w sprawie SK 43/05, op. cit.. Przedmiotem

zaskarżenia uczyniono tam jedno ze znamion okoliczności wyłączających bezprawność zachowania opisanego w
art.  212  k.k.  Zdaniem  skarżącego,  wprowadzenie  warunku  prawdziwości  zarzutu  oraz  wymagania,  by  zarzut
dotyczący  postępowania  osób  pełniących  funkcje  publiczne służył  obronie  społecznie  uzasadnionego  interesu
nadmiernie ingerowało w gwarantowaną konstytucyjnie wolność  wypowiedzi. 
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znajduje usprawiedliwienie na gruncie wartości konstytucyjnych, stanowiąc w szczególności wyraz

rozstrzygnięcia kolizji określonych wartości, praw lub wolności gwarantowanych w konstytucji, c)

czy  ustawodawca  dochował  konstytucyjnych  kryteriów  rozstrzygania  takich  kolizji,  a  w

szczególności, czy przestrzegał wymogu zachowania proporcjonalności przy rozstrzyganiu kolizji

zachodzących pomiędzy konstytucyjnie chronionymi dobrami, prawami i wolnościami839. 

Z  powyższego  stwierdzenia  wprost  wynika,  że wprowadzenie  okoliczności wyłączającej

bezprawny charakter pewnego – co do zasady bezprawnego – zachowania przybiera postać typowej

dla pozytywnej działalności ustawodawcy sytuacji rozstrzygnięcia w drodze wprowadzenia normy

generatywno-transformacyjnej  kolizji  dóbr.  Specyficzną  postać   przybiera  w  takich  sytuacjach

„ograniczenie  w zakresie  korzystania  z  konstytucyjnych wolności i  praw” (art.  31 ust.  3  zd.  1

Konstytucji  RP).  Jest  nim  bowiem  rezygnacja  z  zakazu  (karnego)  i  wyłączenie  bezprawnego

charakteru zachowania godzącego w owe konstytucyjne wolności i prawa. Zastosowanie winien tu

zatem znaleźć pełen test proporcjonalności takiej ingerencji. 

10 Pewną  odmianą  kontroli  zaniechań  ustawodawczych  są  te  typy  spraw,  w  których

problem konstytucyjny dotyczy naruszenia zasady  ne bis in idem. Stwierdzenie,  że niezgodne z

Konstytucją  jest  pozostawanie  w  systemie  prawa  dwóch  regulacji  penalizujących  to  samo

zachowanie, może być bowiem przy pewnych dodatkowych zastrzeżeniach postrzegane jako brak

odpowiedniej normy o charakterze kolizyjnym. Takie właśnie ujęcie pozwalałoby spojrzeć na ten

problem w kategoriach pewnego braku ustawodawczego840.

11 Podsumowując tę część rozważań wskazać należy, że w tych przypadkach, gdy problem

konstytucyjny  dotyczy  braku  realizacji  pozytywnych  obowiązków  ustawodawcy  w  zakresie

ochrony poszczególnych dóbr prawnych, wyznaczany w orzecznictwie TK konstytucyjny standard

zakłada  szerszy  zakres  przysługującej  ustawodawcy  swobody  regulacyjnej.  Przyczyną  takiego

ukształtowania wymogów konstytucyjnych jest przede wszystkim zakres kognicji Trybunału, który

nie jest legitymowany do kontroli zaniechań ustawodawcy (art. 188 Konstytucji RP), a jedynie w

ograniczonym zakresie obejmuje kontrolą tzw. pominięcie ustawodawcze. Trybunał Konstytucyjny

tylko wówczas uzna się za legitymowany do stwierdzenia sprzeczności z Konstytucją takiego stanu

rzeczy, gdy zaniechanie objęcia zakazem karnym czynu podobnego do tego, który pozostaje w polu

zachowań karalnych zakwalifikuje do kategorii tzw. „pomięcia ustawodawczego”. 

W orzecznictwie Trybunału nie wyjaśniono w sposób jednoznaczny, czy z norm, wartości

839 Orzeczenie w sprawie K 26/96, op. cit, .s. 15 uzasadnienia.
840 Por. bardziej szczegółowo rozdział poświęcony zasadzie ne bis in idem.
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lub zasad konstytucyjnych wynikać może obowiązek kryminalizacji określonej kategorii zachowań.

Analiza  orzecznictwa  skłania  jednak  do  wniosku,  że  o  ile  nie  sposób wywieść  go  wprost   z

konkretnych przepisów Konstytucji, może on znajdować konstytucyjną podstawę. Źródłem takich

wymagań  adresowanych  do  ustawodawcy  mogą  być  w  szczególności  przepisy  rozdziału  II

Konstytucji  RP,  nakładające  obowiązek  ochrony  poszczególnych  konstytucyjnych  praw

podmiotowych. Podstawą normatywną takiego obowiązku mogą być również przepisy kształtujące

zasady  ustrojowe  ustroju  RP,  wyrażające  wprost  obowiązek  realizacji  niektórych  wartości

konstytucyjnych.

 Podkreślenia  jednak  wymaga,  że  wspomniane  propozycje  konstytucyjnych  podstaw

pozytywnych obowiązków państwa  nie  odnoszą  się  wprost  do  potrzeby kryminalizacji.  Nigdy

zatem  nie  będą  one  stanowiły  samodzielnej  i  wystarczającej  przesłanki  wprowadzenia

karnoprawnego reżimu ochrony. 

Każda próba wywiedzenia obowiązku kryminalizacji z przepisów Konstytucji winna mieć

na uwadze, że czym innym jest  ustalenie w drodze wykładni Konstytucji ewentualnej potrzeby

wprowadzenia odpowiedzialności karnej,  czym innym zaś możliwość poddania istnienia takiego

obowiązku kontroli Trybunału Konstytucyjnego. W tym ostatnim przypadku, prócz przekonującego

wywiedzenia potrzeby kryminalizacji, niezbędne jest również wskazanie ustrojowych podstaw do

objęcia tego zagadnienia kognicją sądu konstytucyjnego. Konieczne jest zatem wykazanie, że brak

ustawodawczy przyjmuje postać pominięcia legislacyjnego, nie zaś zaniechania.

W  sporze  konstytucyjnym  dotyczącym  obowiązku  kryminalizacji  niezbędne  jest  nadto

wykazanie niewywiązania się przez ustawodawcę z ciążącego na  nim obowiązku ochrony danego

dobra prawnego. Wymaga to udowodnienia, że obecnie obowiązujący reżim ochrony prawnej jest

niewystarczający. Sam tylko brak prawno karnej ochrony nie jest bowiem jednoznaczny z brakiem

tej ochrony. W omawianej tu kategorii spraw Trybunał akcentuje zasadę prawa karnego jako ultima

ratio  i  wymaga  dowiedzenia,  że  ingerencja  instrumentarium prawa  karnego  jest  niezbędna,  to

znaczy, że bez takiej postaci ochrony dobro prawne nie będzie efektywnie zabezpieczone przed

naruszeniem. 

Okolicznością istotną przy ocenie trafności decyzji o pozostawieniu danej klasy zachowań

godzących w dobro prawne, poza zakresem zakazu jest  porównanie społecznej szkodliwości (w

znaczeniu abstrakcyjnym) zachowań karalnych oraz tych pozostających poza polem kryminalizacji.

Wykazanie,  że  w  tej  drugiej  sferze  znajdują  się  zachowania,  które  pomimo  podobieństwa  do

zachowań  karalnych,  w  szczególności  pomimo  atakowania  tych  samych  dóbr  prawnych  bądź

zagrażania  im  w  tożsamy  sposób  oraz  pomimo  większego  lub  porównywalnego  stopnia

społecznego niebezpieczeństwa, pozostają bezkarne,  prowadzić mogłoby do uznania wadliwości
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obowiązującego rozwiązania. 

W postępowaniu, którego przedmiotem jest pozytywny aspekt zasady proporcjonalności to

na  wnioskodawcy  ciąży  obowiązek  wykazania,  że  dotychczasowy  zakres  ochrony  jest

niedostateczny. Nie obowiązuje tu odwrócony ciężar dowodzenia, a domniemanie przemawia za

konstytucyjnością dotychczasowego zakresu ochrony. Z  podanych wyżej względów, składających

się  na  specyfikę  oceny  tego  rodzaju  problemu  konstytucyjnego,  orzecznictwo  Trybunału,

wypracowane  na  gruncie  tej kategorii  spraw w zakresie  przysługującej ustawodawcy swobody

regulacyjnej,  cechuje  się  wyraźnymi  odmiennościami.  Aplikacja  poglądów  i  zapatrywań

wypracowanych  na  kanwie  tej  kategorii  spraw  do  wyznaczenia  marginesu  swobody  przy

kształtowaniu regulacji prawno karnych winna następować w sposób ostrożny.  Wśród elementów

umożliwiających ocenę niezgodności z  Konstytucją  zaniechania  wprowadzenia  prawno  karnego

reżimu  ochrony  –  z  wszystkimi  wyżej  wymienionymi  zastrzeżeniami  wymienić  trzeba  rozwój

orzecznictwa  Europejskiego  Trybunału  Praw  Człowieka  w  zakresie  koncepcji  „pozytywnych

obowiązków państwa”.  

Do kontroli omawianego tu zagadnienia przez Trybunał Konstytucyjny dojść może również

w toku sporu dotyczącego przepisu prawa karnego zawierającego kontratyp bądź inną okoliczność

wyłączającą odpowiedzialność karną. Zwrócić należy uwagę, że w takiej konfiguracji nie wystąpi

problem  z  brakiem  kognicji  Trybunału,  albowiem  istnienie  substratu  zaskarżenia  będzie

bezdyskusyjne.   Zwrócić  jeszcze należy uwagę na niektóre przepisy Konstytucji RP, z  których

wprost wynika obowiązek udzielenia przez państwo szczególnej prawnej ochrony poszczególnym

dobrom  prawnym  lub  obowiązek  szczególnie  intensywnego  przeciwdziałania  naruszeniom

określonych dóbr prawnych (art.  5,  art. 13 Konstytucji RP).   Wprawdzie – co należy wyraźnie

podkreślić – z przepisów tych nie wynika nakaz kryminalizacji, jednak stać się one mogą podstawą

zarzutu  niezgodności  z  Konstytucją  RP funkcjonującego  reżimu  ochrony,  zwłaszcza   w  tych

przypadkach, gdy uda się wykazać, że dotychczasowy jej poziom jest niewystarczający.

3  Model oceny konstytucyjności decyzji kryminalizacyjnej – próba rekonstrukcji. 

3.1 Uwagi ogólne

 Analiza  sposobu  dokonywania  przez  Trybunał  Konstytucyjny oceny zgodności  przepisu

statuującego  typ  czynu  zabronionego  z  art.  31  ust.  3  Konstytucji  będzie  prowadzona  przy

uwzględnieniu następujących zagadnień: (1) identyfikacja dobra prawnego, którego ochrona ma

uzasadnić  kryminalizację  oraz  tych  dóbr  i  wartości,  w  które  regulacja  prawno  karna  będzie

ingerować;  (2)  rekonstrukcja  stosowanego  przez  TK mechanizmu  ważenia  kolidujących  dóbr  i
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wartości; (3) kryteria dopuszczalności wyboru prawno karnego reżimu odpowiedzialności karnej

do ochrony danego dobra prawnego w perspektywie wynikających z art.  31 ust.  3 Konstytucji

wymogów: konieczności,  przydatności i proporcjonalności w ścisłym tego słowa znaczeniu ; (4)

kryteria  oceny  sposobu  ujęcia  warunków  karalności  (znamion  typu  czynu  zabronionego);  (5)

kryteria oceny konstytucyjności sankcji przewidzianej za dany typ czynu zabronionego. Powyższy

porządek  rozważań wyznaczony został w oparciu  o jedną  z proponowanych w piśmiennictwie

propozycji  strukturalizacji  działalności  ustawodawczej  w  sferze  kryminalizacji841.  Za  takim

wyborem przemawiał  również  fakt,  że  prezentowana  formuła  jest  stosunkowo  rozbudowana  i

pozwala na precyzyjną analizę poszczególnych etapów procesu kryminalizacji, po wtóre zaś to, że

znajduje  ona  praktyczne  zastosowanie  w  działalności  legislacyjnej842.  Wskazać  też  trzeba,  że

podobny  –  choć  nie  tak  rozbudowany  –  mechanizm  kontroli  decyzji  kryminalizacyjnej

ustawodawcy stosuje w swoim orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny843.  Mieć przy tym należy

rzecz  jasna  świadomość  funkcjonowania  również  i  odmiennych  ujęć  struktury  decyzji

kryminalizacyjnej,  prezentowanych  przez  poszczególnych autorów844.  Podkreślenia  wymaga,  że

przyjęty  model  kontroli  zgodności  decyzji  kryminalizacyjnej  z  Konstytucją  nie  ma  na  celu

zastąpienia klasycznej formuły testu proporcjonalności, odwołującej się do kategorii: konieczności,

przydatności  i  proporcjonalności  sensu  stricto845.  Należy  wyrazić  pogląd,  że  kompleksowy  i

wielopłaszczyznowy  charakter  kontroli  dochowania  przez  ustawodawcę  karnego  wymogów

wynikających z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP zapewnia wzajemne nałożenie obu schematów. 

Pierwsze  dwa  z  wyróżnionych  w  powyższy  sposób  etapów  kontroli  składają  się  na

identyfikację  dóbr  prawnych,  które  na  skutek  ewentualnej  kryminalizacji  pozostawać  będą  w

kolizji. Chodzi tu po pierwsze o ustalenie, jakie dobro prawne ma być przedmiotem ochrony. Po

drugie niezbędna jest zaś identyfikacja dobra lub dóbr, których ograniczenie będzie nieodzownym

elementem kryminalizacji. Etap ujęty w punkcie 3 dotyczy dopuszczalności ochrony danego dobra

prawnego przy posłużeniu się przez ustawodawcę instrumentarium prawa karnego. Istotne jest tu

ustalenie, czy w kategoriach konstytucyjnej poprawności oceniać można decyzję ustawodawcy o

wyborze  spośród  wszystkich  przysługujących  mu  środków nadających  się  do  ochrony danego
841 M. Królikowski (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki  (red.),   Kodeks karny. Cześć ogólna. Komentarz, Warszawa

2013,  C.H.  Beck,  teza  I.A.  4 do  art.  1 k.k.,  tegoż: Ogólna ocena projektu nowelizacji  Kodeksu karnego jego
zgodności z Konstytucją, ZPBAS 2007, Nr 3, s. 89 i n.

842 Por. zwłaszcza opinie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości,  
http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego/opinie-komisji
kodyfikacyjnej-prawa-karnego/.

843 Po zwłaszcza wyrok TK z dnia 30 października 2006, sygn.: P 10/06, OTK ZU 9/A/2006, poz. 128.
844 A. Błachnio-Parzych,  Kryminalizacja manipulacji …, op. cit., L. Gardocki,  Zagadnienia …  op. cit., s.  7, tegoż:

Subsydiarność prawa karnego..., op. cit. oraz powołana tam literatura.
845 Por.  cytowane  wyżej  orzeczenie  TK  z  dnia  26  kwietnia  1995  r.,  sygn.:  K  11/94,  op.  cit.  oraz  późniejsze

orzecznictwo odwołujące się do tej formuły.
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dobra  prawnego  reżimu  odpowiedzialności  karnej.  Jeżeli  taka  ocena  jest  możliwa,  kolejnym

pytaniem wymagającym  w  tym zakresie  odpowiedzi  jest  to,  jak  należy  rozumieć  tradycyjnie

przyjmowane  tu  przez  orzecznictwo  i  doktrynę  przesłanki:  konieczności,  przydatności  i

proporcjonalności  w  sensie  ścisłym  w  omawianym  tu  kontekście.  Elementem  wspólnym  dla

zagadnień ujętych w punktach 4 i  5  jest  to,  że dotyczą rozstrzygnięcia  już  nie  o  zasadności i

konstytucyjnej poprawności samego faktu kryminalizacji, lecz o najbardziej optymalnym z punktu

widzenia kryteriów konstytucyjnych sposobie prawno karnej ochrony.  W orzecznictwie TK, dla

zbiorczego określenia wątpliwości,  o których tu mowa,  używa się  niekiedy pojęcia „głębokości

ingerencji846. Zarówno bowiem kształt  znamion typu czynu zabronionego (pkt 4),  jak i rodzaj i

wysokość ustawowego zagrożenia (5), wyznaczają intensywność prawno karnej ochrony. 

3.2 Identyfikacja dóbr prawnych, których ochrona uzasadniać ma prawno - karną   

ingerencję w   zakres chronionych konstytucyjnie praw i wolności

1 Pierwsza grupa zagadnień szczegółowych ujawniających się w tej fazie kontroli decyzji

kryminalizacyjnej dotyczy sposobów wyznaczania katalogu dóbr prawnych, które uzasadniać mogą

kryminalizację.  Przepis art. 31 ust. 3 Konstytucji wyraźnie wskazuje na katalog dóbr i wartości

konstytucyjnych, które uzasadniać mogą ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw. Z punktu

widzenia oceny efektywności modelu kontroli konstytucyjności decyzji kryminalizacyjnych istotne

jest zatem  ustalenie sposobu wykładni tych wartości w kontekście wprowadzenia prawno karnego

reżimu  ochrony.  Zwrócić  należy uwagę,  że  większość  z  wskazanych w art.  31  ust.  3  in  fine

Konstytucji  RP  dóbr  została  opisana  przy pomocy niezwykle  pojemnych  znaczeniowo  klauzul

generalnych. Drugi nurt wątpliwości koncentrować się musi na ustaleniu, jaki stopień zagrożenia

dla  danego  konstytucyjnie  istotnego  dobra  prawnego  jest  wystarczający  do  uzasadnienia

kryminalizacji. Istotne jest bowiem ustalenie, czy szkodliwość danego zachowania dla określonego

dobra  prawnego  może  polegać  tylko  na  tym,  że  zachowanie  to  prowadzi  do  naruszenia  lub

zniszczenia dobra prawnego, czy już także na tym, że stwarza ono ryzyko dla tegoż dobra. W tym

ostatnim  przypadku  aktualizuje  się  rzecz  jasna  pytanie  o  to,  czy  istnieje  jakiś  sposób  oceny

potencjalności tego ryzyka, w szczególności pozwalający na odgraniczenie przypadków, gdy jest

ono na tyle odległe i hipotetyczne, że nie uzasadnia kryminalizacji od tych gdy taka ingerencja jest

konstytucyjnie  legitymowana.  Trzecim z  istotnych  elementów na  tym etapie  oceny zasadności

kryminalizacji  jest  ustalenie  wzajemnej  relacji  dóbr  i  wartości  wskazanych  w  art.  31  ust.  3

Konstytucji,  w  szczególności  zaś  wyjaśnienie,  czy  wymienione  tam  kategorie  można

846  Zdanie odrębne sędziego M. Safjana do wyroku TK z dnia 30 października 2006 r., sygn. P 10/06, op. cit. , pkt 3, s.
39 uzasadnienia, wyrok TK z dnia 11 października 2006 r., w sprawie P 3/06, op. cit., s. 23 uzasadnienia.
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hierarchizować, a jeżeli tak, to w jaki sposób.

2 Obecnie  obowiązująca Konstytucja formułuje w art.  31 ust. 3  katalog dóbr prawnych,

których ochrona uzasadniać może ingerencję w konstytucyjne wolności i prawa. Jak to już wyżej

wskazano,  zarówno  w orzecznictwie  Trybunału,  jak i  w literaturze prawa konstytucyjnego,  nie

budzi  wątpliwości,  że  wyliczenie  to  ma  charakter  wyczerpujący.  Taksatywny  charakter  tego

wyliczenia  nie  wyczerpuje  jednak  i  nie  wyjaśnia  sygnalizowanego  na  wstępie  zagadnienia

„identyfikacji dóbr prawnych uzasadniających kryminalizację”. Ustalenie, jakie to konkretnie dobra

prawne mieszczą się w ogólnie sformułowanych pojęciach wykorzystanych w redakcji przepisu art.

31 ust. 3 (oraz pozostałych klauzul ograniczających), wymaga przeprowadzenia ich interpretacji. 

3 W literaturze przedmiotu zwrócono uwagę na wątpliwości i zagrożenia, jakie wiążą się z

wyliczeniem przez ustrojodawcę tych wartości i dóbr, których ochrona uzasadniać może ingerencję

w sferę konstytucyjnych praw i wolności. Zastrzeżenia wyrażono również pod adresem posłużenia

się  przez prawodawcę  konstytucyjnego  sformułowaniem „konstytucyjnych  wolności i  praw”847.

Wspólna dla tych poglądów jest  obawa o nadmierne zawężenie zakresu konstytucyjnej ochrony

przed  działalnością  ustawodawcy.  Formuła  tekstowa zasady proporcjonalności  wykorzystana  w

redakcji wspomnianego przepisu limituje bowiem zarówno katalog praw podlegających ochronie

na podstawie tego przepisu (tylko do „konstytucyjnych wolności i praw”), jak też ogranicza listę

wartości  konstytucyjnych,  które  uzasadniać  mogą  ingerencję  prawodawcy  zwykłego

(„bezpieczeństwo,  porządek  publiczny,  ochrona  środowiska,  zdrowie  i  moralność  publiczna,

wolności i  prawa innych osób”).  Zwrócono  zatem uwagę, że jeśli  nieproporcjonalna ingerencja

dotyczyć ma  konkretnego konstytucyjnego prawa podmiotowego, podstawą jej kwestionowania

może być art. 31 ust. 3, jeśli zaś ingerencji tej nie można by odnieść do żadnego konkretnego prawa

podmiotowego,  wówczas  podstawę  tę  stanowić  miałby  art.  2  Konstytucji  RP.  Zasadnie  w

kontekście powyższego sformułowano pytanie o to, czego – jeśli nie konstytucyjnie gwarantowanej

wolności (art. 31 ust. 1 Konstytucji RP) - dotyczy ingerencja w tej  drugiej grupie przypadków848. 

Dostrzegając  przytoczone  wyżej  wątpliwości  wskazać  można  na  próbę  racjonalizacji

rysującej  się  tu  niespójności  oraz  na  sposób  minimalizacji  wynikających  z  niej  potencjalnych

negatywnych skutków. Możliwe są dwa kierunki wykładni nakierowanej na tak określony cel. Po

pierwsze stwierdzić można, że wprawdzie artykuł art. 31 ust. 3 Konstytucji verba legis stanowi, że

wskazane w nim warunki spełniać musi ograniczenie (jedynie) „konstytucyjnych wolności i praw”,

kwestią  nieprzesądzoną  pozostaje  jednak  sposób rozumienia  przymiotnika:  „konstytucyjne”.  W

847 A. Stępkowski, Zasada proporcjonalności w europejskiej...., op. cit., s. 366.
848 Ibidem, s. 367
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przedstawionym  rozumowaniu  A.  Stępkowskiego  bez  głębszego  uzasadnienia  przyjmuje  się

bowiem,  że  konstytucyjne  prawa  i  wolności  to  synonim  „praw  i  wolności  wymienionych  w

Konstytucji”.  Wydaje się,  że tego rodzaju utożsamienie nie jest  bezdyskusyjne.  Można bowiem

zasadnie twierdzić, że omawiane wyrażenie odnosi się nie tylko do praw i wolności jednoznacznie

wyrażonych w tekście Konstytucji, ale także do tych, które z jej przepisów można wywieść. W tym

ujęciu punkt ciężkości przypada na sposób powiązania konkretnego prawa z przepisami, zasadami

lub  wartościami  konstytucyjnymi.  Wskazać  można,  że  wykładnia  w  omawianym  tu  zakresie

wymaga uzgodnienia z tożsamym zwrotem użytym przez ustrojodawcę w art. 79 ust. 1 Konstytucji.

Przyjmowana w doktrynie i orzecznictwie wykładnia tego pojęcia   nie zrównuje go z „prawami lub

wolnościami  wymienionymi  w  Konstytucji”.  Skoro  bowiem  z  zakresu  skargi  konstytucyjnej

wyłącza  się  niewątpliwie  przez  Konstytucję  deklarowane  tzw.  prawa  trzeciej  generacji,  trudno

twierdzić, że oba pojęcia są tożsame. 

Taką ekstensywną wykładnię pojęcia „konstytucyjnych wolności i praw” przyjmuje również

w  swoim  orzecznictwie  Trybunał.  Przyznaje  w  swoich  wypowiedziach,  że  każdy  obowiązek

nałożony przez prawo na człowieka jest jednocześnie ograniczeniem jego wolności (art. 31 ust. 1

Konstytucji) niezależnie od tego, czy stanowi jednocześnie ingerencję w konkretne chronione przez

Konstytucję wolności i prawa849.  Również w wyroku z dnia 28 stycznia 2003 r., sygn.: K 2/02 850

Trybunał wskazał, że literalne odczytanie art 31 ust. 3 Konstytucji RP w kontekście, jaki stwarza

art. 31 ust 1 Konstytucji RP, i w ogóle cały Rozdział II Konstytucji, prowadziłoby do arbitralnego

zróżnicowania   ochrony  konstytucyjnych  wolności  i  praw  osób  fizycznych  i  osób  prawnych.

Wprawdzie – jak wywodził dalej Trybunał – nie wszystkie prawa i wolności w identyczny sposób

odnieść  można  do  jednostek  –  osób  fizycznych  i  jednostek  nimi  nie  będących,  to  jednak

Konstytucja nie daje podstaw do ograniczenia pojęcia „jednostka”, jakie w niej występuje tylko do

osób fizycznych. Po drugie, stwierdzić trzeba, że wadliwa byłaby taka interpretacja art. 31 ust. 3,

która oparta byłaby na wnioskowaniu a contrario. Brak jest bowiem przekonujących podstaw, by

twierdzić, że skoro opisane w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wymogi ustrojodawca nakazuje odnosić

jedynie do „konstytucyjnych” wolności i praw, ingerencja w inne – „niekonstytucyjne” – prawa i

wolności  odbywać  się  może  w  niczym  nieskrępowany  sposób.  Ewentualna  aktywność

ustawodawcza, sytuująca się  poza szerokim polem wyznaczanym formułą słowną art.  31 ust.  3

Konstytucji jest  również objęta gwarancjami konstytucyjnymi,  w tym zasadą proporcjonalności,

stanowiącą element  i  konkretyzację zasady państwa prawnego (art.  2  Konstytucji RP).  Analiza

orzecznictwa  wskazuje,  ze  test  proporcjonalności  wypracowany  na  gruncie  tego  ostatnio

849 Wyrok TK z dnia 27 maja 2002 r., sygn. : K 20/01, OTK ZU nr 3/A/2002, poz. 34.
850  Wyrok TK z dnia 28 stycznia 2003 r., sygn.: K 2/02, OTK ZU 1/A/2003, poz.4.
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powołanego przepisu, zapewnia realizację minimalnego standardu konstytucyjnego851. 

4 Niezależnie od zasadności wskazanych wyżej wątpliwości oraz od trafności ewentualnych

propozycji  ich  rozstrzygnięcia,  wskazują  one  na  odrębną,  bardziej  ogólną  grupę  problemów

związanych z interpretacją art. 31 ust. 3 in fine Konstytucji RP. W nakreślonej wyżej perspektywie

wyraźnie  jawi  się  bowiem pytanie  o  uzasadniony konstytucyjnie  kierunek  wykładni  niezwykle

pojemnych  klauzul  generalnych,  którymi  wyrażono  wartości  uzasadniające  ingerencję  w  sferę

wolności  i  praw.  Nie  jest  bowiem jasne,  czy trafne  z  punktu  widzenia  założeń  ustrojowych  i

pozostałych przepisów Konstytucji byłoby założenie o potrzebie ekstensywnego ich odczytania,

czy  też  przeciwnie,  prawidłowe  byłoby  restrykcyjne  ich  rozumienie.  Szeroka  interpretacja

prowadziłaby do zawężenia zakresu tych dóbr, które nie mogłyby korzystać z ochrony w ramach

mechanizmu z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Restrykcyjne natomiast ujęcie,  limitując aktywność

ustawodawcy  w  sposób  bardziej  intensywny,  lepiej  realizowałoby  gwarancyjny  sens  klauzuli

ograniczającej. 

5 Również  w  orzecznictwie  Trybunału  Konstytucyjnego  dotyczącym  oceny  decyzji

kryminalizacyjnych wątpliwości te wyraźne się ujawniły. Wyrażały się w rozbieżnych sposobach

konkretyzacji wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji wartości legitymizujących kryminalizację.

Źródłem tych  rozbieżności  była  przede  wszystkim znaczeniowa  pojemność  i  niedookreśloność

wymienionych  w powołanym przepisie  kategorii.  Upraszczając  nieco  zagadnienie  dla  oddania

istoty pojawiających się  tu problemów, można stwierdzić,  że odpowiednio  szeroka interpretacja

niektórych  spośród  wskazanych  w  art.  31  ust.  3  Konstytucji  RP  wartości  umożliwiłaby

konstytucyjne  uzasadnienie  niemal  każdej  decyzji  kryminalizacyjnej.  Niebezpieczeństwo  to

dostrzega  sam  Trybunał  Konstytucyjny.  Wskazuje,  że  abstrakcyjny  charakter  oraz  brak

jednoznacznych  odniesień kategorii  wskazanych w art.  31  ust.  3  Konstytucji  przekłada  się  na

istotną  trudność w  wyznaczeniu  ich granic852.  Taka charakterystyka  klauzul wykorzystanych w

treści  przepisu  mogłaby znacznie  ułatwiać  kryminalizację,  stąd niezbędna  jest  bliższa,  bardziej

wnikliwa  i  uważna  refleksja  nad  sposobem  wykładni  tych  pojęć  w  kontekście  poszukiwania

legitymizacji dla decyzji kryminalizacyjnych.

6 Wątpliwości w orzecznictwie Trybunału wywołała w szczególności klauzula „porządku

publicznego”  oraz  „bezpieczeństwa  państwa”.  Wskazuje  się  na  potrzebę  ścisłej  wykładni  obu

851 Por. zwłaszcza wyrok TK z dnia 13 marca 2007 r., sygn. K 8/07, op. cit.,  wyrok TK z dnia 24 listopada 2008 r.,
sygn.: K 66/07, op. cit., wyrok TK z dnia 14 października 2009 r., sygn.: Kp 4/09, OTK ZU 9/A/2009, poz. 134.

852 Wyrok TK z dnia 4 listopada 2014 r., sygn.: SK 55/14, op. cit.
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kategorii.  „Bezpieczeństwo  państwa”,  o którym mowa w art.  31 ust.  3 Konstytucji,  odnosi się

wprawdzie także do zagrożeń wewnętrznych, pod warunkiem jednak że osiągną one taki rozmiar,

że dotkną podstaw bytu państwa, integralności jego terytorium, losu jego mieszkańców lub istoty

systemu rządów853. 

Kategoria  „porządku  publicznego”  winna  być  w  pierwszej  kolejności  rozumiana  z

odniesieniem  do  funkcjonowania  instytucji  państwowych  oraz  do  zapewnienia  skuteczności  i

prawidłowości  wykonywania  ich  zadań.  Zagraża  zatem  porządkowi  publicznemu  sprawność

działania tych instytucji i efektywność realizacji przez nie swoich ustawowych celów. Zachowania

stwarzające  zagrożenie,  czy  prowadzące  do  naruszenia  autorytetu  organów  państwa  oraz

funkcjonariuszy publicznych, mogą być uznane za naruszające „porządek publiczny” w takim tylko

zakresie,  w  jakim podważają  realizację  wskazanych  wyżej  celów854.  Kryminalizacja  zachowań

naruszających powagę urzędu lub godność funkcjonariusza państwowego nie w każdym przypadku

będzie mogła być uzasadniana potrzebą ochrony porządku publicznego. Sam tylko fakt, że osoba

znieważana posiada status funkcjonariusza publicznego nie oznacza, że został wykazany związek

pomiędzy  koniecznością  kryminalizacji  takich  zachowań  a  potrzebą  ochrony  porządku

publicznego. Należy poszukiwać dodatkowej racjonalizacji,  która pozwoliłaby w sposób bardziej

bezpośredni powiązać oba  dobra  prawne.  Wśród  relewantnych czynników wymienić  tu  można

rodzaj wykonywanych przez funkcjonariusza zadań, okoliczności w jakich doszło  do zamachu,

pobudki  działania  sprawcy,  związek  zachowania  z  czynnościami  wchodzącymi  w  zakres

kompetencji  funkcjonariusza,  sposób  działania  sprawcy,  w  tym  zwłaszcza  okoliczność,  czy

podejmowanie  przez  niego  zachowanie   nie  stanowi  przejawu  korzystania  z  jakichś  innych

konstytucyjnie  doniosłych  praw  i  wolności  (wolność  słowa,  prawo  poszanowania  życia

prywatnego,wolność  przemieszczania  się,  prawo  do obrony).  Oddzielić  należy te  przypadki,  w

których  potrzeba  prawno  karnej   ochrony czci  i  dobrego  imienia  funkcjonariusza  publicznego

wynika z konieczności ochrony innych wartości wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP (w

szczególności „wolności i prawa innych osób”).

Przez  „porządek  publiczny”  Trybunał  rozumie  przede  wszystkim  „stan  harmonijnego

współżycia członków społeczeństwa” lub – synonimicznie - „postulat takiego ukształtowania stanu

faktycznego  wewnątrz państwa,  który umożliwia  normalne  współżycie  jednostek  w  organizacji

państwowej”.  Te poglądy na temat  interpretacji  kategorii  „porządku  publicznego” -  w  których

853 Zob. L. Garlicki, Przesłanki ograniczania..., op. cit.
854 Wyrok TK 11 października 2006, sygn. P 3/06, op. cit, wyrok TK z dnia 12 lutego 2015 r., sygn. SK 70/13, OTK

ZU 2/A/2015, poz. 14.
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przeciwstawia  się  go  takim  zjawiskom  jak:  anarchia,  chaos,  rządy  bezprawia855 -  należy

akceptować. Krytycznie natomiast odnieść się można do próby uszczegółowienia tego kryterium

poprzez odwołanie do kryteriów merytorycznych-treściowych, w każdym razie takich, które istoty

tej przesłanki upatrują w „organizacji społeczeństwa opartej na wartościach przez to społeczeństwo

podzielanych”856.

Różnice  i  wątpliwości  co  do  możliwych  sposobów odczytania  obu  omawianych  wyżej

kategorii widoczne są na tle porównania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w sprawach P 3/06

oraz P 12/09857. W pierwszej z powołanych wyżej spraw zakwestionowano zgodność z Konstytucją

zakresu kryminalizacji znieważenia funkcjonariusza publicznego (art. 226 § 1 k.k.). Wątpliwości

konstytucyjne sądu pytającego koncentrowały się na rozłącznym potraktowaniu przez ustawodawcę

przesłanek:  „podczas”  oraz  „w  związku”,  jako  okoliczności  modalnych,  charakteryzujących

zabronione zachowanie, polegające na znieważeniu funkcjonariusza publicznego. Trybunał nie miał

wątpliwości,  że przedmiotem ochrony typu czynu zabronionego z art.  226 § 1 k.k.  jest  (także)

autorytet  działania  instytucji  państwowych.  Wskazał  jednak  w  sposób  wyraźny,  że  ochrona

autorytetu  organów  władzy  państwowej  wiązana  być  powinna  ściśle  z  prawidłowym

wykonywaniem  funkcji  organu  państwowego858.  System prawny  nie  może  bowiem  tolerować

sytuacji, w których podejmowane przez organ państwowy działania byłyby paraliżowane, albo co

najmniej wydatnie osłabiane. Kładąc nacisk na funkcjonalny sposób odczytania dobra prawnego w

postaci autorytetu organów państwa Trybunał nie miał wątpliwości, że tak i tylko tak rozumiane

dobro  prawne  może  być  powiązane  z  wskazanym  w  art.  31  ust.  3  Konstytucji  „porządkiem

państwa”. Zakwestionował tym samym poprawność uznania dobra prawnego w postaci autorytetu

państwa, czy organów i instytucji działających w jego imieniu,  za wartość samą dla siebie.  Nie

zgodził się w szczególności, by takie odczytanie dobra prawnego dało się w sposób konstytucyjnie

legitymowany  powiązać  z  kategorią  „porządku  publicznego”  lub  „bezpieczeństwa  państwa”.

Stwierdził, że „oddzielne potraktowanie obu wartości (autorytetu państwa oraz prawidłowości ich

działania  –  przyp.  P.C.)  prowadzić  może  do  sztucznego  podtrzymywania  autorytetu  instytucji

władzy publicznej, w sytuacji gdy krytyka opinii publicznej może być słuszna. Nadmierna ochrona

w  tym zakresie  może  nawet  wywołać  skutek  odwrotny  od  konstytucyjnie  pożądanego:  może

bowiem  prowadzić  do  powstrzymywania  krytyki  organów  państwa  w  sytuacjach,  w  których

855 Wyrok TK z dnia 12 stycznia 1999 r., sygn. P 2/98, op. cit., z dnia 6 lipca 2011 r., sygn. P 12/09, op. cit
856 Tak w wyroku TK z dnia 4 listopada 2014, sygn. SK 55/13 op. cit. z powołaniem na M. Wyrzykowskiego: Granice

praw i wolności – granice władzy, [w:] Obywatel – jego wolności i prawa. Zbiór studiów przygotowanych z okazji
10-lecia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, red. B. Oliwa-Radzikowska, Warszawa 1998, s. 50.

857 Wyrok TK z dnia 6 lipca 2011 r., sygn.: P 12/09, op. cit.
858 Strona 23 uzasadnienia. 
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krytyka ta jest uzasadniona i w których mogłaby przyczynić się do polepszenia jakości  sposobu

wykonywania  zadań  przez  administrację  publiczną,  który  może  ulegać  osłabieniu  w  wyniku

znieważających  wypowiedzi  odnoszących  się  do  określonych  osób  –  piastunów  funkcji

publicznej”859. 

Wyraźnie  inaczej rozłożone zostały akcenty w interpretacji dobra prawnego  „porządku

publicznego”  w  wyroku  w  sprawie  P  12/09.  Oceniając  konstytucyjną  dopuszczalność

wprowadzenia  osobnego  typu  czynu  zabronionego,  przewidującego  surowszą  kryminalizację

znieważenia  Prezydenta RP (art.  135 § 2 k.k.),  Trybunał podkreślił  szczególny instytucjonalny

status tego organu w strukturze innych organów państwowych. Analiza konstytucyjnych zadań i

prerogatyw  Prezydenta  RP  doprowadziła  Trybunał  do  stwierdzenia,  że:  „dokonanie  czynu

określonego  w  art.  135  §  2  k.k.  jest  jednocześnie  znieważeniem samej  Rzeczypospolitej,  co

sugeruje  już  tytuł  rozdziału  XVII  k.k.,  w  którym umiejscowiono  kwestionowany w niniejszej

sprawie  przepis”.  Trybunał  wyraźnie  nawiązał  do  zależności,  jaka  –  w  jego  przekonaniu  -

występuje  pomiędzy potrzebą  zapewnienia  ochrony autorytetu Prezydentowi  RP a  porządkiem

publicznym  i  „bezpieczeństwem  państwa”.  Dla  oddania  różnic  ze  stanowiskiem zawartym w

sprawie P 3/06 zasadne jest  przytoczenie tego fragmentu wypowiedzi,  w której stwierdzono, że

publiczna  zniewaga  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  bez  wątpienia  zakłóca  ład  i  spokój

społeczny.  „Nagromadzenie  znieważeń  może  osłabiać  pozycję  międzynarodową  Prezydenta,

ochrona  przed znieważeniem jest  warunkiem efektywności  wykonywania  urzędu,  a  wystąpienie

przeciwko podmiotowi będącemu emanacją ustrojową „dobra wspólnego”, godzi w Rzeczpospolitą

jako dobro wspólne wszystkich obywateli przez np. obniżenie prestiżu organów państwa, erozję

zaufania  obywateli  do  Rzeczypospolitej  i  może  prowadzić  do  stanów  malejącego  stopnia

identyfikacji obywateli z państwem860”. Trybunał odczytał zatem kategorię porządku publicznego w

kontekście pojęcia „dobra wspólnego”. Wskazał,  że: „Dobro wspólne”, o którym stanowi art.  1

Konstytucji, to nie tylko i nie przede wszystkim organizacja państwowa (organy). W tym określeniu

dostrzec należy również pewien wymiar mentalny,  ponieważ w tym kontekście, zgodnie z treścią

preambuły Konstytucji,  na dobro wspólne składa się  w szczególności również historia,  kultura,

tradycja czy poczucie wspólnoty ze wszystkimi rodakami.  Uosobieniem tych wartości, zgodnie z

wolą ustawodawcy ujawnioną w rozdziale XVII k.k., jest w szczególności naród, państwo polskie,

godło,  sztandar,  chorągiew,  bandera,  flaga  lub  inny  znak  państwowy,  jak  również  Prezydent

Rzeczypospolitej  Polskiej”861.  Ten  sposób  interpretacji  klauzuli  porządku  publicznego  i

859  Strona 24 uzasadnienia.
860  Strona 19 uzasadnienia wyroku. 
861  Strona 18-19. uzasadnienia wyroku. 
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bezpieczeństwa państwa został zakwestionowany w zdaniach odrębnych Sędziów TK S. Biernata i

P. Tulei. Odwołano się w nich do funkcjonalnego sposobu rozumienia tych kategorii. Wskazano –

podobnie  jak  w  sprawie  P 3/06 -  że racją  dla  prawno  karnej  ochrony  głowy  państwa  wedle

współczesnych standardów konstytucyjnych nie jest i nie może być crimen laesae maiestatis, lecz

sprawne wykonywanie  funkcji powierzonych przez Konstytucję Prezydentowi.  Wytknięto nadto

zdaniu większości, że w sposób nieuprawniony dokonuje sakralizacji pozycji głowy państwa862.

Krytycznie  ocenić  trzeba  przeprowadzony w uzasadnieniu  wyroku  w sprawie  P 12/09

sposób powiązania celu i uzasadnienia kryminalizacji z kategoriami wskazanymi w art. 31 ust. 3 in

fine  Konstytucji  RP.  Wątpliwości  budzi  przede  wszystkim włączenie  w wykładnię  przedmiotu

ochrony  abstrakcyjnie  ujętych  „dóbr  prawnych”  takich  jak:  „dobro  wspólne”,  czy  „poczucie

identyfikacji obywateli z państwem”. Uzasadnienie potrzeby kryminalizacji koniecznością ochrony

tak  ujętych  wartości  usuwa  w  istocie  możliwość  racjonalnej,  intersubiektywnej  kontroli

prawidłowości działań ustawodawcy. Otwiera wykładnię kategorii pojęć z art. 31 ust. 3 Konstytucji

RP na interpretacje zupełnie dowolne, w każdym razie nieweryfikowalne, i niweczy tym samym

gwarancyjny sens tego przepisu.

Dostrzec trzeba, że w krytykowanym tu sposobie rozumowania Trybunał uzupełnił katalog

wartości wskazanych w art. 31 ust. 3 o nowe, nie mające w nim zakorzenienia wartości. Dobro

wspólne,  o  którym  mowa  w  art.  1  Konstytucji  stanowi  odrębną  kategorię  konstytucyjną,

niewskazaną  w  żadnej  z  klauzul  limitujących.  Jej  status,  jako  pewnej  wartości  nadrzędnej,

fundamentalnej i pewnym sensie aksjomatycznej dla porządku konstytucyjnego863, w żadnym razie

nie może powodować, że zostanie ona wykorzystana jako bezpośrednia podstawa i uzasadnienie

konkretnej decyzji ustawodawcy zwykłego. 

Akceptacja  dopuszczalności  uzasadnienia  kryminalizacji  również  takimi  wartościami,

które jedynie w sposób pośredni wynikają z zawartych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP klauzul nie

może  mieć  charakteru  nieograniczonego  i  bezwarunkowego.  Zwraca  uwagę kaskadowy sposób

odczytania   przedmiotu ochrony przestępstwa z art.  135 k.k..  Potrzebę  prawno  karnej ochrony

Prezydenta RP Trybunał powiązał z potrzebą ochrony „Rzeczpospolitej”  (poprzez art. 126) jako

„dobra  wspólnego  wszystkich  obywateli”  (poprzez  art.  1  Konstytucji  RP  oraz  Preambułę)

dochodząc następnie do wniosku o wynikającej stąd potrzebie ochrony „identyfikacji wszystkich

obywateli z państwem” oraz „zaufania obywateli do tegoż państwa”. 

Nie  kwestionując  podziału  dóbr  prawnych  na  indywidualne  i  kolektywne  oraz  nie

przecząc,  że również  potrzeba  ochrony tych ostatnich  może  uzasadniać  kryminalizację,  należy

862  Strona 31. uzasadnienia wyroku.
863 M. Piechowiak, Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku, Warszawa 2012.
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wymagać ich konkretyzacji i sprzeciwiać się takiemu ich ujmowaniu, które nadaje im formę pojęć

symbolicznych, idealnych.

7 Kolejną kategorią wymienioną w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, która budzi wątpliwości w

orzecznictwie Trybunału jako uzasadnienie kryminalizacji jest  „zdrowie”.  Pojęcie to traktowane

jest zarówno w kontekście dobra indywidualnego, jak i zbiorowego (jako „zdrowie publiczne”).

Interpretację tę należy uznać za ukształtowaną  w orzecznictwie864 i  to pomimo że sam sposób

sformułowania art. 31 ust. 3 Konstytucji RP może czynić uprawnioną również taką wykładnię, w

której omawiany element dotyczy jedynie „zdrowia publicznego”865 oraz pomimo nasuwającego się

twierdzenia,  że zdrowie jako dobro indywidualne podlega ochronie w ramach przesłanki „praw i

wolności innych osób”. 

Dostrzec należy,  że w orzecznictwie przyjmuje się  ekstensywne rozumienie omawianej

przesłanki. Zgodnie z dotychczasowymi poglądami ograniczenia mające na celu ochronę zdrowia

można  z jednej  strony  usprawiedliwić  ochroną  praw  innych  osób  w  kontekście  szeroko

rozumianego  zdrowia  publicznego,  ale  również  ochroną  zdrowia  osoby,  której to ograniczenie

dotyczy. Przesłankę zdrowia jako podstawę ograniczenia innych konstytucyjnych wolności i praw

Trybunał postrzega jako obowiązek zapewnienia takiego  kontekstu prawnego i społecznego, by

usuwać  zarówno  zewnętrzne  zagrożenia  zdrowia  jednostki  (np.  zwalczanie  chorób  zakaźnych,

pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych,  opieka  medyczna),  jak  i  eliminować pokusy skłaniające

jednostkę do dobrowolnego niszczenia swojego zdrowia866. 

Również  dla  uzasadnienia  prawno  karnego  reżimu  ochrony  tej  kategorii  Trybunał

dopuszcza ekstensywną wykładnię. Konieczność kryminalizacji posiadania bądź uprawy środków

odurzających racjonalizuje przez odwołanie do zjawiska nadużywania narkotyków, czy nawet do

społecznego zjawiska narkomanii. W swej argumentacji idzie jeszcze dalej, zwracając uwagę  na

negatywne  społeczne  konsekwencje  nadużywania  środków odurzających takie jak dezintegracja

społeczna osób uzależnionych, rozpad więzi rodzinnych867.  W sprawie SK 48/05, wprowadzenie

odpowiedzialności  za  brak  zapięcia  pasów  bezpieczeństwa  Trybunał  uzasadniał  kaskadowym

rozumowaniem, polegającym na stwierdzeniu, że brak pasów bezpieczeństwa grozi zdrowiu i życiu

danej  osoby,  a  w  dalszej kolejności pociąga za  sobą naruszenie  praw i  wolności innych osób,

864 Wyrok TK z dnia  14 lipca 2009 r.,  sygn..: SK 48/05,  OTK ZU,  7/A/2009,  poz. 108 oraz wyrok TK z  dnia 4
listopada 2014, sygn.: SK 55/13, op. cit. oraz podana tam literatura przedmiotu.

865 Przepis mówi o „zdrowiu i moralności publicznej”.
866 Por. wyrok w sprawie SK 55/13, op. cit. oraz cytowane tam dalsze orzecznictwo dotyczące tego zagadnienia, w tym

zwłaszcza wyrok TK z dnia 9 lipca 2009 r., sygn. : SK 48/05 w sprawie , dotyczący obowiązku zapinania pasów
bezpieczeństwa.

867 Wyrok w sprawie SK 55/13, op. cit.
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albowiem „skutki kalectwa lub śmierci kierowców i pasażerów pojazdów samochodowych mogą

negatywnie oddziaływać  na członków ich  rodzin”868.  Bardziej jeszcze krytycznie  ocenić  należy

sięgnięcie  przez  Trybunał  w  omawianym orzeczeniu  na  dalsze  przedpole  naruszenia  wartości

konstytucyjnej wskazanej w art. 31 ust.  3  Konstytucji RP  (w tym przypadku „zdrowia”).  Prócz

włączenia  wskazanych  już  wyżej  odległych  konsekwencji  naruszenia  przez  zakazywane

zachowanie  dobra  prawnego  w  postaci  zdrowia  użytkownika  pojazdu  nie  zapinającego  pasów

bezpieczeństwa      Trybunał wskazał jeszcze, że racją dla wprowadzenia zakazu jest to, że skutki

kalectwa lub śmierci takiej osoby obciążają „całe społeczeństwo, które ponosi koszty wypłacanych

tej  osobie  lub  członkom  jej  rodziny  świadczeń  pieniężnych  z  ubezpieczenia  chorobowego  i

rentowego, a także koszty świadczeń pokrywane z ubezpieczenia zdrowotnego (np. koszty opieki

lekarskiej, pobytu w szpitalu, rehabilitacji, leków)”869. 

Podkreślenia wymaga, że opisanemu wyżej sposobowi interpretacji wartości wskazanych

w art. 31  ust. 3 Konstytucji RP, polegającemu na uwzględnianiu pośrednich powiązań pomiędzy

zakazywanym zachowaniem a chronionym dobrem prawnym, nie towarzyszy wymóg stopniowania

intensywności instrumentów ochrony. Wydaje się tymczasem, że im luźniejszy i bardziej pośredni

charakter związku pomiędzy zakazem a kategorią wymienioną w art. 31 ust. 3 Konstytucji,  tym

głębokość ingerencji powinna być mniejsza. Zaniechanie to widoczne jest zwłaszcza w sprawie SK

48/05,  jako  że  normą  sankcjonującą  zachowanie,  którego  dotyczył  zakwestionowany  art.  39

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, był przepis prawa wykroczeń. Mniej

represyjny  charakter  tej  odpowiedzialności  stanowić  mógł  istotny   istotny  argument  za

dochowaniem w tym przypadku  przez ustawodawcę wymogu  proporcjonalności.  Omawiany tu

aspekt argumentacji pozostał jednak poza uwagą Trybunału. 

Dostrzec jeszcze trzeba,  że w wykładnię kategorii „zdrowia”,  zwłaszcza  w kontekście

zdrowia  jako  dobra  indywidualnego,  Trybunał  wkomponowuje  treść  art.  38  Konstytucji  RP i

wynikający  z  tej  normy  pozytywny  obowiązek  ustawodawcy  do  ochrony  życia  ludzkiego.

Wzmacnia  to  jeszcze  paternalistyczny sposób rozstrzygnięcia  kolizji  pomiędzy konstytucyjnym

prawem do prywatności (art. 47), a wynikającym z Konstytucji nakazem ochrony zdrowia. 

 8 Krytycznie  również ocenić  należy sposób wykazania przez Trybunał Konstytucyjny w

sprawie  P  27/11  powiązania  pomiędzy  dobrami  prawnymi  stanowiącymi  przedmiot  ochrony

przestępstwa z art. 90 ustawy – Prawo budowlane a przepisem art. 31 ust. 3 Konstytucji. Omawiany

tu etap testu proporcjonalności870 TK ograniczył do wyliczenia, iż przedmiotem ochrony w art. 90
868 Zob.: SK 48/05, op. cit., pkt 4.3. uzasadnienia.
869 Ibidem.
870  Sąd pytający jako konstytucyjne źródło zasady proporcjonalności wskazał tu art. 2 Konstytucji. 
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prawa budowlanego jest bezpieczeństwo ludzi lub mienia,  środowisko naturalne, ład budowlany,

właściwe warunki zdrowotne i użytkowe otoczenia oraz do stwierdzenia, że „wartości chronione w

art.  90 – Prawa budowlanego są zakorzenione w art.  31 ust.  3 Konstytucji”871. Punkt ciężkości

został tu zatem położony na samo tylko czysto werbalne powiązanie dobra prawnego chronionego

przez typ czynu zabronionego z jedną z wartości wskazanych w art. 31 ust.  3  Konstytucji RP.

Analiza  prowadzenia  oceny  konstytucyjności  w  omawianej  sprawie  wskazuje  na  inny  jeszcze

istotny  aspekt  omawianego  tu  etapu  kontroli  decyzji  kryminalizacyjnej.  Nie  powinno  budzić

wątpliwości, że prawidłowe powiązanie przedmiotu zakazu z jednym z dóbr z art. 31 ust. 3 winno

być  poprzedzone  wnikliwą  analizą  rzeczywistego  zakresu  karalności  wynikającego  z

kwestionowanego  przepisu.  W  tym  kontekście  w  sprawie  P  27/11  Trybunał  poprzestał  na

powołaniu  przedmiotu  ochrony przestępstwa  z  art.  90 –  Prawa  budowlanego.  Nie  wzięto  pod

uwagę relacji wynikającego z tego przepisu zakresu kryminalizacji  do przepisów kodeksu karnego

chroniących  życie,  zdrowie  bezpieczeństwo  powszechne.  Nie  przydano  należytej  uwagi  tej

okoliczności,  iż  typ  czynu  zabronionego  opisany w kwestionowanym przepisie  miał  charakter

formalny, abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo. Dla jego dokonania z definicji zatem nie

było  niezbędne  ustalenie  jakiegokolwiek  rzeczywistego  powiązania  pomiędzy  samym

zachowaniem opisanym w typie  a  niebezpieczeństwem dla   leżącego  u  podstaw zakazu  dobra

pranego (dóbr prawnych). Poprzestanie w takiej sytuacji na samym tylko wskazaniu przedmiotu

ochrony oraz na ogólnikowym jego powiązaniu z którąś z kategorii wymienionych w art. 31 ust. 3

Konstytucji,  przy jednoczesnym braku pogłębionej analizy rzeczywistego zakresu zakazu, uznać

należy za niewystarczające w kontekście wymogu „konieczności” (wynikającego z art. 31 ust, 3)

oraz  zakazu „nadmiernej ingerencji w prawa człowieka’ wynikającego z art. 2 Konstytucji.

9 Jako  nie  dość  przekonujące  ocenić  należy  przeprowadzone  w  sprawie  SK  52/05

powiązanie potrzeby kryminalizacji zachowania polegającego na publikacji materiału prasowego

bez wymaganej przepisami ustawy Prawo prasowe autoryzacji (art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia

1984 r. - Prawo prasowe) z koniecznością ochrony wartości konstytucyjnych wskazanych w art. 31

ust. 3 Konstytucji RP872. Prócz nie budzącego wątpliwości stwierdzenia, że kryminalizacja, o której

mowa,  znajduje  uzasadnienie  w  potrzebie  ochrony  praw  i  wolności  autora  wypowiedzi

podlegającej autoryzacji,  Trybunał podjął próbę wykazania, że typ czynu zabronionego z art. 49

Prawa prasowego spełnia warunki klauzuli limitującej z art. 31 ust. 3, gdyż „instytucja autoryzacji

wypowiedzi  jest  uzasadniona  nie  tylko  koniecznością  ochrony  praw i  wolności  informatora (a

zatem ma wymiar indywidualny), lecz także znajduje oparcie w innych wartościach, agregowanych
871  Strona 21 uzasadnienia wyroku z dnia 9 października 2012, sygn. akt: P 27/11, op. cit.
872 Wyrok TK z dnia 29 września 2008 r., sygn.: SK 52/05, OTK ZU7/A/2008, poz. 125.
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przez  pojęcie  interesu  publicznego”.  Argumentując  swoje  stanowisko  we  wskazanym  wyżej

zakresie Trybunał stwierdził, że autoryzacja stanowi gwarancję przypisania autorstwa wypowiedzi

konkretnej osobie. Tym samym, zdaniem Trybunału, instytucja ta gwarantuje precyzję i pewność

debaty publicznej oraz służy podnoszeniu wiarygodności tej debaty, albowiem dzięki niej odbiorca

ma przeświadczenie,  że autor wypowiedzi utożsamia się z nią i nie będzie usiłował jej zmienić,

prostować  ani dystansować  się  od  niej.  W  interesie  odbiorcy  jest  niewątpliwie  publikowanie

prawdziwych wypowiedzi, a zatem takich, których dosłowność jest autentyczna.  

Nie  kwestionując  akcentowanego  przez  Trybunał  związku,  jaki  być  może  występuje

pomiędzy autoryzacją a wskazaną przez Trybunał wartością,  zwrócić należy uwagę, że ma on z

pewnością charakter dalece pośredni.  Po wtóre nie jest wystarczające samo tylko wskazanie,  że

autoryzacja służy jakiemuś - nawet zasługującemu na pozytywne wartościowanie - celowi,  lecz

niezbędne  jest  możliwie  ścisłe  powiązanie  tego  celu  z  konstytucyjnie  chronioną  wartością

wymienioną w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

Za  taką  nie  może  być  uznane  „prawo  obywatela  do  prawdziwej  informacji”.  Trybunał

przyznał,  że  prawa takiego  Konstytucja  nie  formułuje wprost,  ale  „znajduje ono  konstytucyjne

zakotwiczenie”.  To ostatnie stwierdzenie  uznać można za wysoce dyskusyjne873.  Rozumowanie,

wedle którego: „prawo obywateli do rzetelnej,  czyli „wiarygodnej, prawdziwej, uczciwej,  jasnej,

niewprowadzającej  w  błąd,  odpowiedzialnej  informacji”  wynika  wprost  z  sekwencji  dwóch

jednostek  normatywnych  Konstytucji:  1)  wyrażenia  preambuły  „pragnąc  na  zawsze

zagwarantować  prawa  obywatelskie,  a  działaniu  instytucji  publicznych  zapewnić  rzetelność  i

sprawność”,  2)  zdania  1  ust.  1  art.  61:  „Obywatel  ma  prawo  do  uzyskiwania  informacji  o

działalności  organów władzy  publicznej  oraz  osób  pełniących  funkcje  publiczne874”  jest  mało

przekonujące. Dalej  jeszcze  idące wątpliwości budzić  musi   próba  wykazania  „zakotwiczenia”

wykreowanego przez Trybunał prawa w art. 30 Konstytucji RP875.

Podkreślenia  przy tym wymaga,  że  ustalenie,  że  prawo  takie  istnieje  oraz  że  znajduje

konstytucyjną podstawę, nie jest jeszcze wystarczające, albowiem niezbędne jest powiązanie go z

jedną  z kategorii  wskazanych w art.  31 ust.  3  in  fine.  Przyjąć  przy tym trzeba,  że nie  jest  tu

wystarczający jakikolwiek związek.

10 Na  wagę i  znaczenie bezpośredniego  charakteru powiązania  pomiędzy zachowaniem

realizującym znamiona  czasownikowe  czynu  zabronionego  jako  przestępstwo  a  konstytucyjnie
873 Por. zdanie odrębne do tego wyroku sędziego TK A. Rzeplińskiego. 
874 Punkt 2.1. i 2.2. uzasadnienia wyroku.
875 Ibidem.
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doniosłym dobrem prawnym, Trybunał trafnie i przekonująco zwrócił uwagę w sprawie P 3/06876.

Objęte  zakresem  kryminalizacji  w  kwestionowanym  w  tej  sprawie  przepisie  art.  226  k.k.

zachowanie,  polegające  na  znieważeniu  funkcjonariusza  publicznego  „w  związku”  lecz  nie

„podczas” pełnienia obowiązków  służbowych, godziło bezpośrednio w cześć i dobre imię takiego

funkcjonariusza. Pośredniego natomiast jedynie związku dopatrzył się Trybunał pomiędzy nim a

prawidłowością funkcjonowania instytucji państwowych. Restrykcyjny sposób odczytania kategorii

„porządku  publicznego”  prowadził  do  konstatacji,  że  znieważenie  funkcjonariusza  dokonane

wprawdzie  z  uwagi  na  wykonywaną  przez  niego  funkcję   („w  związku”),  lecz  bez  czasowej

koincydencji tego zachowania z pełnieniem obowiązków służbowych, jedynie w sposób pośredni

narusza i zagraża prawidłowości wykonywania  przez funkcjonariuszy państwa ich kompetencji.

Taki pośredni charakter związku nie wykluczał uzasadnienia objęcia kryminalizacją również i tej

postaci  zachowania.  Dalsza  jednak  wykładnia  zakresu  karalności  prowadzona  w perspektywie

wartości konstytucyjnych nie  dostarczyła  wystarczająco przekonujących racji dla  takiego ujęcia

znamion. Trybunał wziął pod uwagę, że przestępstwo z art. 226 k.k. ma charakter kwalifikowany.

Surowsza odpowiedzialność nabudowana jest  na podstawowym typie przestępstwa znieważenia.

Zawężenie  zakresu  karalności  do  tych  tylko  zachowań,  które  bezpośrednio  godzą  w  wartość

wskazaną w art. 31 ust. 3 Konstytucji nie tylko nie oznaczało zatem rezygnacji z prawnej ochrony,

lecz nie było  nawet  równoznaczne z brakiem kryminalizacji.  Wystarczająco efektywna ochrona

tych  dóbr  prawnych,  które  jedynie  pośrednio  związane  były  z  „porządkiem  publicznym”

realizowana być zatem mogła na gruncie art. 216 k.k. Za zgodne z Konstytucją została więc uznana

kryminalizacja takiego tylko znieważenia funkcjonariusz,  które zostało popełnione  jednocześnie

„podczas i w związku” z pełnieniem czynności służbowych. 

Za koniecznością ścisłej wykładni wartości legitymującej kryminalizację przemawiał nadto

wzgląd  na  wagę  innego  dobra,  które  doznawało  ograniczenia  w  związku  z  penalizacją.  W

przypadku  przestępstwa  znieważenia  funkcjonariusza  publicznego  chodziło  o  gwarantowaną

konstytucyjnie wolność wypowiedzi877 .

11 Znaczenie bezpośredniego charakteru powiązania pomiędzy zachowaniem zakazanym a

naruszeniem jednego  ze  wskazanych  w art.  31  ust.  3  Konstytucji  dóbr,  Trybunał  prawidłowo

również podkreślił w sprawie SK 55/13. Ustalenie,  że zakaz posiadania środka odurzającego ma

bezpośredni  związek  z  ochroną  zdrowia  publicznego  stanowiło  istotny  argument  na  rzecz
876 Wyrok TK z dnia 11 października 2006 r., sygn. P 3/06, op. cit.
877 Warunkiem akceptacji  tej  tezy jest  rzecz  jasna aprobata  założenia,  że  zachowania  polegające  na  znieważeniu

funkcjonariusza publicznego objęte są  gwarancją  z  art.  54 Konstytucji.  Zdaniem Trybunału wystarczające  jest
jednak to, że w linia rozgraniczająca zachowania stanowiące krytykę (chronioną na gruncie art. 54) od  bezprawnej
zniewagi jest płynna,  a praktyka kwalifikacyjna organów ścigania oraz sądów diametralnie się różni.
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konstytucyjności kryminalizacji. Zwraca jednak uwagę, że nie miało decydującego znaczenia dla

Trybunału to,  że w istocie o bezpośrednim charakterze związku pomiędzy posiadaniem środka

odurzającego  a  zdrowiem  publicznym  mówić  można  było  dopiero  w  razie  multiplikacji

jednostkowych przypadków. Co więcej,  wbrew twierdzeniom Trybunału,  nie był bezdyskusyjny

związek  pomiędzy  podjęciem przez  konkretną  osobę  pojedynczego,  czy  nawet  powtarzalnego

zachowania  polegającego na posiadaniu środka odurzającego lub na uprawie  takich środków, a

uzależnieniem tej osoby. Mniej jeszcze oczywista była zależność pomiędzy takim zachowaniem a

narkomanią jako problemem społecznym. Należy w tym miejscu przypomnieć, że w sprawie SK

55/13 Trybunał orzekał w trybie konkretnej kontroli konstytucyjności o przepisach przewidujących

kryminalizację posiadania oraz uprawy ziela konopi innych niż włókniste.. Istotą problemu było to,

że jednostce zabroniono pod groźbą kary dokonywania czynności, pozostających w jakimś sensie w

sferze jej osobistej wolności. Oś argumentacji  Trybunału stanowiło twierdzenie, zgodnie z którym

narkomania  nie jest  nigdy problemem tylko  indywidualnym,  lecz jest  zawsze również  istotnym

problemem społecznym. Rzecz jednak w tym, że pomiędzy posiadaniem środka odurzającego przez

pojedynczą  osobę,  uzależnieniem  tej  osoby  od  środków  i  substancji  psychoaktywnych,  a

narkomanią  jako problemem społecznym jest  pewna przestrzeń.  Uzasadnienie  kryminalizacji  w

każdej z  tych przestrzeni,  zwłaszcza zaś zakres i  intensywność tej kryminalizacji kształtuje  się

odmiennie.  Skoro  bowiem w  każdej  z  nich  różny  jest  stopień  zagrożenia  dla  konstytucyjnie

istotnego  dobra  społecznego,  równie  zróżnicowany  jest  zakres  konstytucyjnie  legitymowanej

ingerencji ustawodawcy.

3.3.  Identyfikacja dóbr i wartości, które podlegają ograniczeniu w związku kryminalizacją 

1 Jak to już wyżej wskazano, zgodnie przyjmuje się  w orzecznictwie konstytucyjnym oraz w

doktrynie,  że  wprowadzenie  odpowiedzialności  karnej  (kryminalizacja  określonej  kategorii

zachowań)  jest  „ustanawianiem  ograniczeń  w  zakresie  konstytucyjnych  wolności  i  praw”  w

rozumieniu  art.  31  ust.  3  Konstytucji  RP.  Ta  niekwestionowana  konstatacja  wymaga  obecnie

doprecyzowania i bliższej analizy. Istotne wydaje się bowiem ustalenie, na czym dokładnie polega

ustanawianie  wspomnianych ograniczeń w przypadku decyzji kryminalizacyjnej.  Równie ważna

wydaje się próba kategoryzacji tych „wolności i praw”, które w związku z wprowadzeniem prawno

karnego  reżimu  odpowiedzialności  podlegają  ograniczeniu.  Prawidłowa  identyfikacja

ograniczanych  w  związku  z  konkretną  decyzją  kryminalizacyjną  dóbr  jest  warunkiem

prawidłowego rozstrzygnięcia kolizji. 

Istotą ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw jest – w myśl przyjętych na potrzeby tej
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pracy  choć  znajdujących  też  coraz  powszechniejszą  akceptację  w  orzecznictwie  Trybunału878

założeń teoretyczno prawnych - wprowadzenie do systemu prawnego merytorycznej normy nakazu

lub zakazu określonego zachowania się. Z tym właśnie faktem prawotwórczym wiąże się bowiem

wyłom w zasadzie wolności osobistej jednostki i wyłączenie pewnych kategorii zachowań ze sfery

generalnie i co do zasady dozwolonych. Zauważyć jednak należy, że zakaz lub nakaz, o których

mowa nie  są  elementem samej normy prawa  karnego  (normy sankcjonującej).  Prawo  karne  –

zgodnie  ze swą charakterystyką i  funkcją w systemie  prawa - udziela  bowiem jedynie  sankcji

obowiązującym  już  innym  normom,  wspierając  efektywne  ich  przestrzeganie879.  Ustanowienie

ograniczenia  w  zakresie  korzystania  z  konstytucyjnych  wolności  i  praw  w przypadku  decyzji

kryminalizacyjnej polega zatem na czymś więcej. 

2 Przyjąć trzeba, że każda decyzja kryminalizacyjna wprowadza ograniczenia w sferze praw i

wolności na  dwóch płaszczyznach.  Pierwsza  wiąże  się  z  samym tylko  ustanowieniem prawno

karnego zakazu, podczas gdy druga materializuje się dopiero w razie popełnienia przez sprawcę

czynu zabronionego pod groźbą kary jako przestępstwo. Pierwszy rodzaj oddziaływania wiąże się

w sposób ścisły  z  normą  merytoryczną,  której  sankcji  udziela  jedynie   przepis  prawa  karnego

materialnego, a jego specyfika wyraża się w zawężeniu pola zachowań zgodnych z prawem i przez

to  jednostce  dozwolonych.  Istota  ograniczenia  polega  tu  zatem  na  zakazaniu  lub  nakazaniu

pewnych  zachowań  pod  groźbą  pociągnięcia  do  odpowiedzialności  karnej.  Druga  ze

wspomnianych  płaszczyzn  ingerencji  decyzji  kryminalizacyjnej  ustawodawcy  w  sferę  praw

jednostki  dotyczy  już  ściśle  normy  sankcjonującej,  w  jej  najszerszym  rozumieniu.  Chodzi  o

całokształt kompetencji przysługujących właściwym organom, na podstawie których organy te są

uprawnione  do  pociągnięcia  sprawcy  przestępstwa  do  odpowiedzialności  karnej,  to  jest

przeprowadzenia  postępowania  karnego,  konkretyzacji  negatywnych  konsekwencji  ustalenia

odpowiedzialności  karnej  oraz  ich  wykonania.  Podstawę  tych  kompetencji  stanowią  zarówno

przepisy prawa materialnego jak i procesowego. Dla wyznaczenia kategorii praw konstytucyjnych,

które ulegać będą ograniczeniu na tej płaszczyźnie istotny będzie po pierwsze funkcjonujący de

lege lata w danym stanie prawnym system kar i środków karnych wraz z katalogiem okoliczności

878 Wyrok TK z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn. P 16/08, OTK ZU 10/A/2008, poz. 181, postanowienie TK z dnia 8 lipca
2013 r., sygn.: P 11/11, OTK ZU6/A/2013, poz. 91, wyrok TK z dnia 14 marca 2014 r., sygn.: P 27/13, OTK ZU
3/A/2014, poz. 30, zdanie odrębne Sędziego TK W. Hermelińskiego do wyroku TK z dnia 9 lipca 2012 r., sygn. P
8/10, OTK ZU 7/A/2012, poz. 75.

879 Pomijam w tym miejscu sporne w doktrynie prawa karnego zagadnienie, czy wykluczone jest  by merytoryczna
norma zakazu lub nakazu nie znajdowała innego źródła w systemie prawa obowiązującego oraz by jedyną podstawą
jej obowiązywania był przepis prawa karnego. Przyjmuję, że wyjątkowo taką funkcję przepis prawa karnego może
pełnić.  Ta wyjątkowa  sytuacja  nie  podważa  zasadniczego  toku  powyższego  wywodu,  albowiem  w przypadku
wyprowadzenia  normy merytorycznej  już  z  przepisu  prawa  karnego,  samo  obowiązywanie  tej  normy  będzie
ustanowieniem ograniczenia w zakresie korzystania wolności i praw w rozumieniu art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
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obostrzających.  O  intensywności  ograniczenia  konstytucyjnych  wolności  i  praw  w  związku  z

wprowadzeniem  odpowiedzialności  karnej  decydować  będą  jednak  również  pośrednie  prawne

skutki przypisania odpowiedzialności karnej. Chodzi zwłaszcza o prawne negatywne konsekwencje

wynikające z wpisania do rejestru osób karanych, ograniczenia w dostępie do funkcji publicznych,

zatrudnienia, korzystania z uprawnień, przywilejów bądź publicznych praw podmiotowych (np. z

prawa  wybieralności).  Znaczenie  mieć  tu  będzie  również  całokształt  procesowych kompetencji

organów  ścigania  związanych  z  prowadzeniem  postępowania  karnego,  w  szczególności  ze

stosowaniem szeroko rozumianych środków przymusu, środków zapobiegawczych880, odwróconym

ciężarem  dowodzenia  (przy  niektórych  środkach  karnych)  tudzież  niektórych  czynności

dowodowych związanych  z  ingerencją  w  sferę  praw i  wolności881.  Cześć  spośród  wskazanych

wyżej  konsekwencji  (np.  obalenie  domniemania  niewinności)  wiązać  się  będzie  zawsze  i

nieodłącznie  z  każdym  przypadkiem  przypisania  odpowiedzialności  karnej.  W  odniesieniu  do

innych spośród wyżej wymienionych niezbędne będzie każdorazowe precyzyjne ustalenie na tle

całego systemu prawa karnego materialnego (w tym wykonawczego) i procesowego katalogu praw

i  wolności,  które  mogą  zostać  na  wskazanej  wyżej  płaszczyźnie  ograniczone  w  związku  z

konkretną decyzją kryminalizacyjną. Sam tylko potencjalny charakter ograniczeń wiążących się ze

stosowaniem wspomnianych przepisów procesowych oraz pośredni jedynie charakter ich powiązań

z wprowadzeniem kryminalizacji nie wyklucza tych okoliczności z dokonywanej na omawianym w

tym miejscu etapie oceny konstytucyjności decyzji kryminalizacyjnej. Sam tylko fakt, że środki te

mogą nie zostać w ogóle zastosowane  w odniesieniu do konkretnego sprawcy nie może negować

zasadności wkomponowania następstw ewentualnej ich aplikacji dla  analiz  wkroczenia  w sferę

praw  konstytucyjnych.  Wspomniana  „hipotetyczność”  rzeczywistej  ingerencji  jest  wpisana  w

specyfikę oceny konstytucyjności decyzji kryminalizacyjnych i konstytucyjności prawa w ogóle.

Przeciwne  rozumowanie  doprowadziłoby  do  niemożności  objęcia  kontrolą  wprowadzenia  typu

czynu zabronionego, jako że pociągnięcie do odpowiedzialności karnej,  zastosowanie jednego z

przewidzianych w danym typie rodzaju kary i dobór jednego ze środków karnych również ma

przecież charakter  jedynie  potencjalny.  Zwrócić też trzeba uwagę,  że całokształt  możliwych do

zastosowania w związku z postępowaniem karnym ograniczeń w sferze konstytucyjnych wolności i

praw  jest  w  sposób  niesporny  zawsze  oceniany  w  perspektywie  intensywności  –  surowości

880 Choć  nie  ma  tu  miejsca  na  bliższą  analizę  tego  zagadnienia,  stwierdzić  trzeba,  że  nie  byłoby  przekonujące
przyjęcie, że z uwagi na realizację przez środki zapobiegawcze celów procesowych nie powinno brać się ich pod
uwagę  przy  ocenie  konsekwencji,  jakie  w  sferze  ograniczeń  praw  konstytucyjnych  wywołuje  decyzja
kryminalizacyjna. Zarówno sama konstrukcja przesłanek stosowania środków zapobiegawczych, w tym szereg w
istocie nieobalalnych domniemań związanych z ich stosowaniem, jak też obserwacja praktyki aplikacji środków
zapobiegawczych nie pozwala na akceptację powyższej tezy.

881 Por. np. art. 203 k.p.k., art. 105-106 ustawy Prawo bankowe.
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wprowadzenia  prawno  karnego  reżimu  odpowiedzialności882.  Trudno  zaś  badać  intensywność

ingerencji  wynikającej  ze  stosowania  poszczególnych  instrumentów  negując  fakt,  że  taka

ingerencja w ogóle ma miejsce.

Przed  przejściem  do  identyfikacji  wartości  konstytucyjnych,  które  doznają  ograniczeń  na

wskazanych  wyżej  płaszczyznach  oddziaływania  zakazu,  trzeba  jeszcze  zwrócić  uwagę,  że

ingerencja ustawodawcy w związku z kryminalizacją danej grupy zachowań nie ogranicza się do

samej  tylko  sfery  normatywnej.  Nie  bez  znaczenia  są  tu  bowiem  również  pozaprawne

konsekwencje  wdrożenia  wobec  jednostki  postępowania  karnego,  w  tym  w  szczególności

społeczne,  obyczajowe  skutki  przypisania  odpowiedzialności  karnej,  zwłaszcza  polegające  na

piętnującym skutku przypisania winy w rozumieniu prawa karnego materialnego. Widoczny jest tu

zatem  nie  tylko  pozanormatywny,  lecz  również  horyzontalny  aspekt  skutków  wprowadzenia

prawno karnego zakazu.

3 Wspomniano wyżej, że norma prawa karnego udziela obowiązującej już w systemie normie

merytorycznej zakazu lub nakazu sankcji. Wprowadzenie zatem już tej pierwotnej normy stanowi

ustanowienie ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw w rozumieniu

art.  31  ust.  3  Konstytucji  RP.  Skutkuje  bowiem  wyłączeniem z  zakresu  zachowań  jednostce

dozwolonych pewnej sfery takich,  które stają się  zakazane lub nakazane. Nabudowana na takiej

normie norma sankcjonująca,  określająca warunki karalności zachowania (tylko)  niezgodnego z

prawem,  już z samego założenia stanowi zatem intensyfikację dokonanej już ingerencji w sferę

praw i wolności.  Przy ocenie skutków decyzji kryminalizacyjnej nie sposób abstrahować od tej

konstatacji.  Akcentowane wyżej rozróżnienie nie jest  – jak się  wydaje – w sposób dostatecznie

konsekwentny dostrzegane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. W sprawie SK 55/13, w

której przedmiotem oceny były typy czynów zabronionych  z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o

przeciwdziałaniu narkomanii, penalizujące uprawę oraz posiadanie środków odurzających (art. 62

ust. 1 oraz art. 63 ust. 1 tej ustawy), Trybunał przyjął, że wynikający z art. 63 ust.  ustawy  zakaz

uprawy  konopi  oraz sformułowany  w  art.  62  ust.  1  zakaz  posiadania  środków  odurzających

stanowią  ograniczenie  uprawnień  wynikających  z  konstytucyjnego  prawa  do  prywatności,  w

szczególności ograniczeniu podlega szeroko rozumiane prawo jednostki do decydowania o swoim

życiu osobistym883. Ograniczenia takie, w tym zakaz uprawy oraz zakaz posiadania wynikały przy

tym z przepisów administracyjnych ustawy o przeciwdziałaniu  narkomanii884.  Świadczył  o  tym

dobitnie  sam  już  tylko  sposób  ujęcia  typu  czynu  zabronionego,  w  tym posłużenie  się  przez
882 Por. niżej.
883 Strona 23 uzasadnienia wyroku.
884 Zwłaszcza art. 33 oraz przepisy rozdziału 6 ustawy.
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ustawodawcę  w jego  budowie  klauzulą  normatywną  „wbrew przepisom ustawy”.  Ingerencja w

prawo do prywatności polegająca na zakazie posiadania oraz uprawy środka odurzającego wynikała

tu już zatem z norm merytorycznych. Norma sankcjonująca, która stanowiła właściwy przedmiot

kontroli,  ingerencję tę intensyfikowała. Omawiane tu rozróżnienie nie zostało również należycie

uwzględnione w wyroku w sprawie K 17/13885,  w którym pominięto,  że ograniczenia w sferze

wolności jednostki nie wynikały z zakwestionowanego przepisu prawa wykroczeń, lecz z norm,

którym przepis ten udzielał jedynie sankcji.

Nierespektujące powyższego rozróżnienia wadliwe oznaczenie normy prawnej, która ma być

źródłem ingerencji w konkretne prawo podmiotowe, wyklucza prowadzenie merytorycznej kontroli

przez Trybunał. Przy skardze konstytucyjnej bądź pytaniu prawnym prowadzi to do niemożności

wydania orzeczenia merytorycznego. W sprawie Ts 3/07 Trybunał odmówił nadania dalszego biegu

skardze konstytucyjnej, w której skarżąca kwestionowała zgodność z Konstytucją  art. 288 § 1 k.k.

w zakresie, w jakim przepis ten ograniczał zakres przysługującego jej prawa własności. Trybunał

dostrzegł, że: „ art. 288 k.k. nie określa, jakie zachowania stanowią realizację prawa własności, a

jakie nie,  tylko wyznacza spośród zachowań, którym prawo cywilne przyznało status zachowań

bezprawnych, tj. wykraczających poza granice prawa własności, te zachowania, które powinny być

sankcjonowane  karą  kryminalną,  przy  czym  celem  kryminalizacji  jest  wzmocnienie  ochrony

konstytucyjnego prawa własności”886.

Powyższa zależność pozwala dostrzec, że wprowadzenie odpowiedzialności karnej za dany typ

zachowania stanowi zawsze ingerencję w konstytucyjne prawo podmiotowe, jakim jest  wolność

jednostki (art. 31 ust. 1 Konstytucji RP). Ta wartość konstytucyjna winna zatem zawsze stanowić

punkt  odniesienia dla kontroli przez Trybunał Konstytucyjny tych wszystkich zarzutów, które  -

choćby tylko  przez pryzmat powszechnie akceptowanej w orzecznictwie Trybunału zasady falsa

demonstratio  non nocet  – odnoszą się  do nadmiernej,  nieuzasadnionej kryminalizacji.  Również

zatem przy braku  wskazania  przez podmiot  inicjujący postępowanie  przed  Trybunałem innego

konstytucyjnego  prawa,  w  które  ingerować  ma  dany  zakaz,  Trybunał  jest  zobowiązany  do

rozważenia zarzutu braku proporcjonalności wkroczenia w prawo do wolności wynikające z art. 31

ust.  1  Konstytucji  RP.  Granicę  obowiązków  Trybunału  wyznacza  w  tym zakresie  możliwość

wywiedzenia z pisma inicjującego postępowanie, w kontekście wspomnianej wyżej zasady oraz z

uwzględnieniem  powściągliwej,  nakierowanej  na  realizację  celów  trybów  kontroli  konkretnej

wykładni  zasady  skargowości887,  zarzutu  odnoszącego  się  do  nieproporcjonalnej  ingerencji
885 Wyrok TK z dnia 20 maja 2014 r., sygn. K 17/13, OTK ZU5/A/2014, poz. 53.
886 Postanowienie TK z dnia 27 marca 2007 r., sygn. Ts 3/07, OTK ZU 4/B/2007/175.
887 E. Łętowska (w:) E. Łętowska et al. , red. K. Budziło, Zasada skargowości – wątpliwości i uwarunkowania …, op.
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ustawodawcy karnego888. 

Niezależnie od powyższego wskazać trzeba, że wolność jednostki jako prawo podmiotowe ma

w na  tle  innych  praw  konstytucyjnych  charakter  niezwykle  ogólny  i  pojemny.  Przy pewnych

założeniach  każde  z  pozostałych  praw  wskazanych  w  rozdziale  II  Konstytucji  stanowi

konkretyzację wolności i w tym sensie można powiedzieć, że przepis art. 31 ust. 1 Konstytucji RP

dopełnia  w  zasadzie  zbiór  praw  i  wolności  konstytucyjnych.  Znajduje  to  zresztą  wyraz  w

systematyce Konstytucji, która wolność osobistą wymienia w tym podrozdziale rozdziału II, który

zatytułowany jest  „Zasady ogólne”.  Z  tego też względu,  dla  zwiększenia  skuteczności kontroli

konstytucyjnej  decyzji  kryminalizacyjnej,  pożądana  jest  precyzyjna  rekonstrukcja  tych  praw

podmiotowych, w które konkretna decyzja godzi. W świetle zasad ustrojowych działania Trybunału

Konstytucyjnego, w tym zakazu działania z urzędu, nie ma podstaw do wymagania od Trybunału

samodzielnego poszukiwania konkretnej wartości lub prawa, które stanowi konkretyzację wolności

osobistej, a które nie zostało wskazane w piśmie inicjującym postępowanie.

  Dopuszczalność kontroli przepisów prawa karnego statuujących typy czynów zabronionych

z punktu widzenia proporcjonalności wkroczenia w wolność gwarantowaną na gruncie art. 31 ust. 1

Konstytucji RP889 jest w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przyjęta. 

Analiza  dóbr  i  wartości  konstytucyjnych,  których  ograniczenie  jest  konsekwencją

wprowadzenia  decyzji  kryminalizacyjnej,  jest  szczególnie  istotna  w  tych  kategoriach  typów

czynów zabronionych,  w  których  zachowanie  opisane  znamieniem czasownikowym od  strony

formalnej  stanowi przejaw korzystania  z  konstytucyjnych wolności  lub praw.  W omawianej tu

grupie przypadków dopiero pewne dodatkowe cechy danego zachowania - czy to mające charakter

podmiotowy czy przedmiotowy - decydują o jego bezprawności, a w dalszej kolejności karalności.

Na  tej zasadzie  przestępstwa kryminalizujące  zachowania  w  obrocie  gospodarczym ingerują  w

swobodę  wykonywania  działalności  gospodarczej,  kryminalizacja  zachowań  polegających  na

znieważaniu  lub  zniesławianiu  koliduje  z  wolnością  słowa  oraz  swobodą  głoszenia  poglądów,

udział w zbiegowisku wkracza w sferę, w której jednostki korzystają z prawa do gromadzenia się,

kryminalizacja ujawnienia tajemnicy państwowej ingeruje w obywatelskie prawo do informacji itp.

Stopień związania czynności wykonawczej danego typu czynu zabronionego z realizacją wolności

lub praw może być  różny.  Często niejednoznacznie  rysować się  może  samo  już  ustalenie,  czy
cit., s. 113.

888 Nazbyt  zatem restrykcyjne  stanowisko co  do możliwości  przeprowadzenia  kontroli  ingerencji  ustawodawcy w
konkretne prawo podmiotowe zajął Trybunał w sprawach P 27/11, op. cit. oraz w postanowieniu z dnia 25 marca
2013 r., sygn. Ts 153/12, bez publikatora.

889 Por. np. wyrok TK z dnia 17 lipca 2014 r., sygn.: SK 35/12, OTK ZU7/A/2014, poz. 74. Jako wzorzec kontroli
Trybunał dopuszcza w tych sprawach również powołanie art. 31 ust. 1 w zw. z art. 42 ust. 1 oraz art. 31 ust. 3. 
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proponowane  ujęcie  znamienia  czasownikowego  (znamion  czasownikowych)  w  ogóle  stanowi

ingerencję w chronione na gruncie Konstytucji prawa lub wolności. Twierdzić bowiem można, że

dane  zachowanie  od  strony  formalnej  odpowiada  wprawdzie  treści  konstytucyjnego  prawa

podmiotowego, jednak owe dodatkowe elementy (podmiotowe lub przedmiotowe) decydujące o

jego karalności sytuują je już poza zakresem treściowym tegoż prawa. 

Tego rodzaju wątpliwości ujawniły się również w sposób wyraźny w orzecznictwie Trybunału

Konstytucyjnego. Dotyczyły w szczególności odpowiedzi na pytanie, czy zasadne jest uznanie, że

kryminalizacja  znieważenia  funkcjonariusza  publicznego,  konstytucyjnego  organu  państwa  lub

Prezydenta RP stanowi w ogóle ingerencję  w prawo  do  krytyki  działalności organów państwa

(której źródła  należy upatrywać  w art.  54 ust.  1  Konstytucji  RP).  W uzasadnieniu  wyroku  w

sprawie P 12/09 Trybunał odwołał się do poglądu, zgodnie z którym pojęcie „zniewagi” ma inną

treść niż „zniesławienie”. To pierwsze nie poddaje się racjonalizacji i nie może być ocenienie w

kategoriach prawdy lub fałszu. Stanowi zachowanie godzące w cześć i godność osoby znieważanej.

Skoro  zaś  przedmiotem  debaty  publicznej  są  racjonalne  argumenty  odnoszące  się  do

poszczególnych  zjawisk  życia  społecznego,  okazywanie  pogardy  za  pomocą  obraźliwych  lub

poniżających sformułowań lub gestów, które nie podlegają kwalifikacji w kategoriach prawdy i

fałszu,  nie  może  być  uznane  za  element  podlegającego  ochronie  dyskursu  publicznego.

Odmienne  podejście  do  sygnalizowanego  tu  problemu  zaprezentowano  jednak  w  zdaniach

odrębnych do wyroku w sprawie P 12/09, a także w uzasadnieniu wyroku w sprawie P 3/06. Od

razu zastrzec można, że także w tych alternatywnych ujęciach ujawniły się pewne istotne różnice.

Pierwszy  z  prezentowanych  poglądów  odmiennych  akcentował  trudności,  jakie  napotykają

organy stosujące prawo w rozróżnieniu pojęć „zniesławienia” od „zniewagi”. Przytoczono liczne

przykłady dokonywanych przez organy ścigania diametralnie różnych ocen co do poszczególnych

wypowiedzi  krytycznych  adresowanych  do  osób  pełniących  funkcje  publiczne.  W drugim  z

konkurencyjnych zapatrywań zakwestionowano zawężenie dobra prawnego w postaci swobody

dyskursu  publicznego  zaproponowane  w  wyroku  w  sprawie  P  12/09.  Wedle  tego  poglądu,

pluralizm życia publicznego oraz istota państwa demokratycznego gwarantują nie tylko swobodę

wypowiedzi  niekontrowersyjnych,  lecz  także  tych,  które  mogą  wydać  się  szokujące  lub

obraźliwe.  Przy  tak  wyznaczonym  zakresie  dopuszczalnych  zachowań  ekspresyjnych  w

przestrzeni publicznej, kryminalizacja posługująca się niejednoznacznym i ocennym znamieniem

„znieważa” musi  być  uznana za ingerującą – choćby tylko  w pewnym zakresie  -  w swobodę

wypowiedzi i prezentowania i wyrażania poglądów”.

Istotne jest,  by katalog praw i  wolności,  które  mogą  zostać ograniczone  na  skutek decyzji
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kryminalizacyjnej,  ustalać  przy uwzględnieniu  odtworzonego  kompleksowo  pola  kryminalizacji

danego  typu  czynu  zabronionego.  Nie  dość  dokładna  i  precyzyjna  identyfikacja  zachowań

karalnych prowadzić bowiem może do błędnych wyników w procesie ważenia kolidujących dóbr i

tym samym do wadliwej oceny zgodności przepisu prawa karnego z zasadą proporcjonalności.

Tylko  bowiem precyzyjne  określenie  dobra  prawnego  pozwala  na  poprawne  stosowanie  testu

proporcjonalności dla oceny konieczności wprowadzenia sankcji karnej, co stanowi konstytucyjny

wyraz zasady ultima ratio prawa karnego890.

 Analiza winna zatem obejmować kształt znamion danego typu czynu, odtworzony w drodze

samodzielnie prowadzonej interpretacji, jak i poprzez odwołanie do orzecznictwa sądowego. Brać

należy  pod  uwagę  niestałość  poglądów  doktryny  i  orzecznictwa,  wahania  i  różnice  w

prezentowanych  sposobach  wykładni  poszczególnych  znamion.  Uwzględniać  należy  również

przypadki wadliwej interpretacji przepisów w tych przypadkach, gdy ma ona charakter powszechny

(statystycznie doniosły),  jako że może wskazywać na nieprawidłowość konstrukcji danego typu

czynu  zabronionego.  Analiza  dóbr  prawnych,  które  podlegają  ograniczeniu  w  związku  z

kryminalizacją  i  ze  stosowaniem przepisu  prawa  karnego,  nie  może  bowiem abstrahować  od

praktyki jego aplikacji  przez organy stosujące prawo. Nie sprzeciwia się temu status Trybunału

Konstytucyjnego jako sądu prawa nie zaś faktu, jako że w tych przypadkach, w których błędna

interpretacja  jest  rozpowszechniona  i  wynika  z  wadliwego  sposobu  skorzystania  przez

ustawodawcę  z  kompetencji  prawodawczej,  kontrola  konstytucyjności  nie  może  od  tego

abstrahować891.  Dodać  trzeba,  że  niedookreśloność  przepisu,  skutkująca  znacznymi

rozbieżnościami w sposobie jego interpretacji jest istotnym elementem  oceny jego dolegliwości i

może przesądzić o nieproporcjonalności prawno karnego zakazu892. 

Dokonywana na potrzeby testu proporcjonalności rekonstrukcja zakresu karalności winna w

niektórych  przypadkach  przybraćs  postać  oceny  wręcz  kazuistycznej.  Jest  to  uzasadnione

zwłaszcza  w  odniesieniu  do  tego  wycinka  pola  karalności,  w  którym  kolizja  z  prawami  i

wolnościami  konstytucyjnymi  jest  szczególnie  widoczna.  Prawidłowy  sposób  dokonywania

wykładni kontrolowanego typu czynu zabronionego zaprezentowano w sprawie P 3/06. Trybunał

Konstytucyjny dostrzegł, że sposób sformułowania znamion zakwestionowanego art. 226 § 1 k.k.

890 W. Wróbel,  Pojęcie „dobra prawnego” w wykładni przepisów prawa karnego,  [w:]  Aktualne  problemy prawa
karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, red. Ł. Pohl, Poznań
2009, s. 631.

891 Por.  np.  pogląd  Trybunału  odnośnie  stanowiska  Marszałka  Sejmu  o  konieczności  umorzenia  postępowania  w
sprawie SK 35/12,  op. cit.,  pkt 1 uzasadnienia wyroku oraz w rozdziale niniejszej pracy poświęconym zasadzie
określoności przepisów prawa karnego.

892 Por. szerzej w rozdziale dot. zasady określoności.
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powoduje, że w pewnym zakresie kryminalizacja oznaczała ograniczenie gwarancji zawartych w

art.  49  Konstytucji  (wolność  komunikowania  się)  oraz  w  art.  47  Konstytucji  (ochrona  życia

prywatnego).  Podstawowym konstytucyjnym prawem ograniczanym przez  prawno  karny zakaz

znieważania funkcjonariusza publicznego jest wprawdzie prawo głoszenia poglądów (art. 54 ust.

1), jednak rozłączne potraktowanie znamion „podczas” oraz „w związku’ powodowało, że w polu

zachowań karalnych pozostawały także i takie wypowiedzi znieważające, które były wypowiadane

np. w zaciszu domowym czy na prywatnych spotkaniach. Dopiero tak szczegółowo i wnikliwie

prowadzona analizie doprowadziła Trybunał do dostrzeżenia niedopuszczalnego wkroczenia przez

kwestionowaną regulację w sferę prawa do prywatności893. 

Analiza ta winna zawsze uwzględniać relację zakresów karalności wynikającą z zestawienia

typów  podstawowych  oraz  zmodyfikowanych.  Odrębnej  uwadze  poddać  należy  sposób  ujęcia

okoliczności wyłączających bezprawność lub karalność894 oraz ich wpływ na rzeczywisty zakres

kryminalizacji. Przy ocenie przepisów  karnych ustaw szczególnych, konieczne wydaje się również

odniesienie  do  regulacji  kodeku  karnego895.  Niezbędne  jest  również  uwzględnienie  postaci

sprawczych  czy  postaci  stadialnych.  Chodzi  tu  przy  tym  nie  tylko  o  poszczególne  figury

odpowiedzialności,  zawarte  najczęściej  w  częściach  ogólnych  poszczególnych  kodeksów  i

znajdujące odpowiednie  zastosowanie  do analogicznych rodzajów typów czynów zabronionych

zawartych  w  innych  ustawach  (art.  116  k.k.,  art.  48  k.w.),  lecz  również  wyodrębnione  w

samodzielne  typy  czynów  zabronionych,  wprowadzające  karalność  zachowań  na  przedpolu

naruszenia właściwego dobra prawnego.

 4 Z tego co powiedziano do tej pory wynika, że pierwsza z płaszczyzn ingerencji w sferę praw

i wolności gwarantowanych konstytucyjnie, związanej z wprowadzeniem karalności, odnosi się do

oddziaływania  samego  prawno  karnego  zakazu  i  wynikających  z  niego  ograniczeń  w  sferze

wolności jednostki. Bliższej analizie poddać można obecnie ten aspekt, który przejawów ingerencji

nie  pozwala  dopatrywać  się  w  konkretyzacji  normy  kompetencyjnej,  na  podstawie  której

uprawnione organy uprawnione są do pociągnięcia  sprawcy przestępstwa do odpowiedzialności

karnej.

   Dokonując  analizy  na  tej  płaszczyźnie,  punktem wyjścia  Trybunał  czyni  katalog  kar  i

środków  karnych  możliwych  do  orzeczenia  jako  konsekwencja  przypisania  odpowiedzialności

893  Strona 27 uzasadnienia. 
894 Por. w tym zakresie zdania odrębne do wyroku TK w sprawie P 10/06, op. cit. oraz wyroki w sprawach:  SK 43/05,

op. cit. oraz K 11/10, op. cit.
895 Takie stanowisko Trybunał wyraził w sprawach: SK 52/05, op. cit.,  P 1/06, op. cit., P 27/11, op. cit.,  SK 55/13, op. 

cit.
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karnej za dany typ czynu zabronionego. Wiąże następnie te potencjalne dolegliwości z konkretnymi

konstytucyjnymi prawami i wolnościami jednostki, w które ingerować może ich aplikacja. 

Wprowadzenie kary pozbawienia wolności za dany typ czynu zabronionego nakazuje uznać,

że  kryminalizacja  wiąże  się  z  ingerencją  w  prawo  do  wolności  osobistej  i  nietykalności,

gwarantowane w art. 41 ust. 1896. Dotyczy to również tych przypadków, gdy regulacja kodeksowa

umożliwia orzeczenie tej kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania bądź też przewiduje

mechanizm rezygnacji z kary wolnościowej przy spełnieniu dodatkowych jeszcze przesłanek (art.

58 § 3 k.k., art. 60 k.k.). Adekwatnym wzorcem może być w tych sprawach również art. 31 ust. 3,

jednak  Trybunał wymaga  dalej  idącej  konkretyzacji  naruszanego  prawa podmiotowego,  to  jest

odwołania do art. 41 ust. 1. Dodać trzeba, że w  trybach konkretnej kontroli konstytucyjności nie

wyklucza dopuszczalności oceny wkroczenia przez ustawodawcę w prawo do wolności  (art. 41

ust. 1) poprzez wymierzenie przez sąd kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem

jej wykonania897. 

W perspektywie naruszenia konstytucyjnej zasady wolności osobistej – czy to dekodowanej

z art. 31 ust. 1 czy też z art. 41 ust.1 Konstytucji RP – traktować również należy obwarowanie

danego typu czynu zabronionego jako wykroczenie karą aresztu898.

Sama  możliwość zamiany kary wolnościowej na  karę skutkującą pozbawienie  wolności

również  czyni  aktualnym ocenę  dopuszczalności  wkroczenia  w  prawo  do  wolności  osobistej.

Intensywność  takiego  wkroczenia   z  samego  założenia  będzie  mniejsza  niż  wynikająca  z

ustanowienia  zagrożenia  karą  skutkującą  pozbawieniem wolności  bezpośrednio  w  typie  czynu

zabronionego. Nie sposób jednak wykluczać w takiej sytuacji adekwatności wzorca z art. 31 ust. 1

bądź art. 41 ust. 1899.

Ingerencja w prawo do wolności i nietykalności osobistej wiąże się również z możliwością

stosowania  w  ramach  postępowania  karnego  w dany  typ  czynu  zabronionego  ze  stosowaniem

izolacyjnego  środka  zapobiegawczego  bądź  środków  przymusu  skutkujących  pozbawieniem

wolności900 .  Wyżej już wskazano na zastrzeżenia i warunki, pod jakimi zasadnie mówić można, że

896 Wyrok TK z dnia 5 marca 2013 r., sygn.: U 2/11, OTK ZU 3/A/2013, poz. 24, pkt 4.3., s. 11 uzasadnienia wyroku,
pkt 3.2., s. 10 uzasadnienia wyroku, wyrok TK z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. SK 35/12, op. cit., pkt 7 uzasadnienia, 

897 Ibidem.
898 Wyrok TK z dnia 28 lipca 2009 r., sygn. P 5/07, OTK ZU7/A2009, poz. 114.
899 Ibidem, pkt 2.6. i 2.7 uzasadnienia.
900 W odniesieniu do tymczasowego aresztowania por. w szczególności wyroki TK z dnia: 17 lutego 2004, sygn. K

17/13, OTK ZU 5/A/2014, poz. 53, 6 grudnia 2004, sygn. SK 29/04, OTK ZU11/A/2004, poz. 114, 5 lipca 2005,
sygn. SK 26/04, OTK ZU7/A/2005, poz. 78, 10 czerwca 2008 r., sygn. SK 17/07, OTK ZU 5/A/2008, poz. 78, 3
lipca 2008, sygn.: K 38/07, OTK ZU 6/a/2008, poz. 102, 6 października 2009 r., sygn. SK 46/07, OK ZU9/A/2009,
poz. 132, 10 marca 2010 r., sygn.: U 5/07, OTK ZU 3/A/2010, poz. 20, 20 listopada 2012, sygn. SK 3/12, OTK
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samo  już  wprowadzenie  odpowiedzialności  karnej  wiązać  należy  z  potencjalną  ingerencją

wynikającą  z  możliwości  zastosowania  w  toku  procesu  karnego  środka  zapobiegawczego

skutkującego  pozbawieniem  wolności.  Wspomnieć  jeszcze  trzeba,  że  również  stosowanie

niektórych spośród wolnościowych środków zapobiegawczych będzie można zasadnie traktować w

kategoriach ingerencji w konstytucyjną wolność jednostki (dozór policji, dozór policji połączony z

zakazem opuszczania kraju).

W wolność osobistą ingerować mogą również niektóre środki karne bądź obowiązki.  Do

takich  z  pewnością  zaliczyć  trzeba  obowiązek  poddania  się  leczeniu  odwykowemu901,

powstrzymania  się  od  przebywania  w  określonych  miejscach  lub  środowiskach,  zakaz

kontaktowania się z określonymi osobami i zbliżania się do określonych osób, zakaz opuszczania

miejsca pobytu, zakaz wstępu na imprezę masową, nakaz opuszczenia lokalu.

Również wkomponowanie przez ustawodawcę w ustawowe zagrożenie danego typu czynu

zabronionego kary ograniczenia wolności adekwatnym czyni wzorce konstytucyjne odnoszące się

do wolności osobistej człowieka902. Przesądza o tym normatywny kształt tej kary. Trybunał wziął

bowiem pod  uwagę,  że zgodnie  z  art.  34  §  1  k.k.  kara  ograniczenia  wolności trwa najkrócej

miesiąc,  a  najdłużej  12  miesięcy,  wymierza  się  ją  w  miesiącach.  W  czasie  odbywania  kary

ograniczenia wolności skazany nie może bez zgody sądu zmieniać  miejsca stałego  pobytu,  ma

obowiązek udzielania  wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary (art.  34 § 2 k.k.).  Jest

zobowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd (pracy na cele społeczne, nieodpłatnej,

kontrolowanej – art. 35 k.k.) bądź też pobierana jest  część jego wynagrodzenia.  Z uwagi na tę

ostatnią okoliczność Trybunał dostrzegł również związek pomiędzy ustanowieniem w zagrożeniu

ustawowym kary ograniczenia wolności a konstytucyjnym prawem własności (art. 64 ust. 1)903.

Kara  grzywny  wiąże  się  z  ingerencją  w  sferę  prawa  własności904.  W  to  też  prawo

konstytucyjne  ingeruje  wynikająca  z  przepisów  prawa  karnego  materialnego  możliwość  bądź

obowiązek orzeczenia środka karnego o charakterze pieniężnym905. Dotyczy to zwłaszcza nawiązki,

świadczenia  pieniężnego,   wszystkich  postaci  przepadku.  W  tym  ostatnim  przypadku  należy

ZU10/a/2012, poz. 123 oraz postanowienie TK z dnia 10 marca 2009 r., sygn.: SK 39/07, OTK ZU3/A2009, poz.
33, z tym zastrzeżeniem,że odnoszą się one do przepisów regulujących stosowanie tego środka zapobiegawczego,
nie zaś do decyzji kyrminalizacyjnych.

901 Por. np. w sprawie SK 55/13,  op. cit.,  w której nie doszło jednak do rozpoznania konstytucyjności obowiązku
poddania  się leczeniu odwykowemu orzekanemu na podstawie art.  71 ust.  1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o
przeciwdziałaniu narkomanii.

902 Wyrok TK z dnia 20 lutego 2007, sygn.: P 1/06, op. cit.
903 Ibidem.
904  Ibidem, s. 13 uzasadnienia. 
905 Wyrok TK  z dnia 30 października 2006 r., sygn. P 10/06, op. cit., pkt 4.3. uzasadnienia.
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uwzględnić szczegółową regulację konstytucyjną z art. 46 Konstytucji RP906.

 Z  ingerencją  w konstytucyjne  prawo  własności wiąże  się  nadto  możliwość  stosowania

niektórych środków karnych. Do tej kategorii zaliczyć należy poręczenie majątkowe oraz nakaz

opuszczenia lokalu mieszkalnego.

3.4 Mechanizm ważenia kolidujących dóbr i wartości w przypadku decyzji

kryminalizacyjnej

1 Kolejnym  etapem  kontroli  konstytucyjności  decyzji  kryminalizacyjnej  jest  ustalenie

zakresu i rodzaju akceptowanych ograniczeń. W tej fazie dokonuje się  wyważenia kolidujących

interesów . Punktem odniesienia są tu uczynione poprzednio spostrzeżenia odnośnie  dóbr, które

uzasadniać  mają  kryminalizację  oraz  wartości,  w które ingerować będzie  prawno  karny zakaz.

Zasadniczym celem tego  etapu kontroli  jest  rozstrzygnięcie,  czy ograniczenie  konstytucyjnych

praw i wolności jest konstytucyjnie legitymowane oraz czy nie jest nadmierne. 

Podkreślenia wymaga, że prowadzone w tym miejscu analizy najbliższe są istocie zasady

proporcjonalności.  W  sposób  najbardziej  bezpośredni  nawiązują  bowiem  do  rozumowań  o

charakterze  kolizyjnym,  które  stanowią  rdzeń  tej  zasady  konstytucyjnej.  Pojęcie  „ważenia”

konkurujących  dóbr  dotyka  samej  istoty normatywnego  statusu  zasady proporcjonalności  jako

„zasady prawnej”. Aktualizuje się konstytutywna dla tej konstrukcji normatywnej cecha, zgodnie z

którą  obowiązuje  ona  na  zasadzie  „mniej  lub  bardziej”  nie  zaś  „wszystko  albo  nic”.  Zasada

proporcjonalności jest w tym sensie jedynie nakazem optymalizacyjnym, który nie wskazuje, jak

dokładnie należy się  zachować,  lecz wymaga, aby pewien pożądany stan rzeczy (cel,  wartość)

urzeczywistniono  w największym stopniu,  w  granicach możliwości  prawnych  i  faktycznych907.

Dodać  trzeba,  że  pomimo  podejmowanych  w  literaturze  teoretyczno  prawnej  prób  tworzenia

wzorów stosowania tych reguł optymalizacyjnych908, mechanizm ten nie poddaje się algorytmizacji

i pozostaje w znacznej mierze niedookreślony. Ma zatem charakter dyskursywny, argumentacyjny,

nie zaś analityczny.

Przedstawiona  niżej  próba  rekonstrukcji  stosowanego  przez  Trybunał  Konstytucyjny

modelu  prowadzenia  wspomnianego  etapu  również  nie  aspiruje  do  stworzenia  algorytmu

stosowania zasady proporcjonalności sensu stricto do oceny decyzji kryminalizacyjnych. Ma raczej

906 Wyrok TK z dnia 6 października 1998 r., sygn. K 36/97, ZU 5/1998, poz. 65.
907  G. Maroń, Formuła ważenia zasad prawa jako mechanizm usuwania ich kolizji na przykładzie koncepcji Roberta

Alexego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, Rzeszów 2009, s. 86-105
908  M. Araszkiewicz, T. Gizbert-Studnicki, Teoria praw podstawowych Roberta Alexego, P. Sejm., 2009, nr 4, s. 123 i

n. 
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porządkować obserwowane w orzecznictwie Trybunału metody argumentacji.

2 Istotnym elementem mechanizmu  ważenia  kolidujących  dóbr  i  wartości  o  orzecznictwie

Trybunału Konstytucyjnego jest  ustalenie ich miejsca w konstytucyjnej hierarchii.  Mieć jednak

trzeba w polu widzenia, że zarówno samo zagadnienie zasadności hierarchizacji konstytucyjnych

praw i wolności, jak i kryteria ewentualnego różnicowania, są  w literaturze dyskusyjne. 

3 Zagadnieniem  pierwotnym  wobec  ustalenia  miejsca  w  hierarchii  kolidujących  dóbr  jest

stwierdzenie, czy postanowienia konstytucji w ogóle dopuszczają wprowadzenie ograniczeń w tej

sferze,  w  którą  ingeruje  oceniana  regulacja  prawa  karnego.  Istotna  jest  tu  weryfikacja,  czy

legalizacja  naruszeń  danego  dobra  w  ogóle  znajduje  usprawiedliwienie  na  gruncie  wartości

konstytucyjnych. Znaczenie ma tu zatem, czy Konstytucja absolutyzuje daną wartość i kształtuje ją

jako  nienaruszalną,  niezależnie  od rodzaju kolidującego z nią dobra.  W powyższym kontekście

wskazać  należy,  że  katalog  wartości,  co  do  których  w  sposób  bezwzględny  wykluczona  była

możliwość ich ograniczenia jest niewielki. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że art. 31 ust. 3

Konstytucji RP nie ma zastosowania do zasady godności wyrażonej w art. 30 , skoro bowiem ten

ostatni przepis czyni z godności prawo nienaruszalne, to wyklucza to ustanawianie ograniczeń tego

prawa909.   W orzecznictwie  Trybunału  Konstytucyjnego  z  zakresu  prawa  karnego  pojawia  się

niekiedy  wątpliwość  i  niespójność  co  do  niederogowalnego  charakteru  danego  prawa.  W

uzasadnieniu wyroku w sprawie SK 52/05 Trybunał stwierdził, że prawa i wolności wskazane w

art.  47  Konstytucji  należą  do  kategorii  praw  niederogowalnych,  tzn.  takich,  które  w  żadnym

wypadku nie podlegają ograniczeniom w stanie wojennym i stanie wyjątkowym (art. 233 ust. 1

Konstytucji)910. Pogląd ten został jednak zakwestionowany w zdaniu odrębnym sędziego TK A.

Rzeplińskiego, który wskazał, że: „Z istoty wolności słowa wynika możliwość jej kolizji z innymi

wartościami, szczególnie z prawem do prywatności oraz życia rodzinnego, wartości chronionej w

art. 47 Konstytucji. Dla pogodzenia tych wartości ustawodawca może (na podstawie art. 31 ust. 3

zdanie pierwsze Konstytucji), tylko jeżeli jest to konieczne w demokratycznym państwie, ustanowić

ograniczenie w korzystaniu z konstytucyjnej wolności słowa „tylko w ustawie” oraz tylko wówczas,

gdy  to ograniczenie  służyć  będzie  bezpieczeństwu  lub porządkowi  publicznemu,  bądź  ochronie

909  L. Garlicki (w:) L. Garlicki (red.) Konstytucja…, op. cit. . Komentarz do art. 31 ust. 3, teza 16, O aksjomatyzacji
zasady godności por również: M. Piechowiak,  Dobro wspólne jako fundament (…),  op. cit. W orzecznictwie TK
por. zwłaszcza: uchwała TK z dnia 16 marca 1993 r., sygn.: W 16/92, OTK 1993 cz. I s. 156-165, orzeczenie TK z
dnia 28 maja 1997 r., sygn. K. 26/96, op. cit., wyrok z dnia 5 marca 2003 r., sygn.: K 7/01, op. cit., wyrok TK z dnia
30 września 2008 r., sygn.: K 44/07, op. cit.

910 Podobnie K. Liżyńska, Kwalifikowana postać przestępstwa pomówienia a ochrona wolności słowa, PiP 9/2012, s.
99 odmiennie: L. Garlicki (w:) L. Garlicki (red.) Konstytucja…., op. cit. teza 16 do art. 31 ust. 3, P. Sarnecki (w:) L.
Garlicki (red.) Konstytucja…., op. cit. Komentarz. teza 10 do art. 47, tom III.
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środowiska, zdrowia, moralności publicznej albo wolności i praw innych osób”911. Odmienne od

powołanego  wyżej  zapatrywania  wyrażonego  w  sprawie  SK  52/05  Trybunał  sformułował  w

sprawie U 2/11912. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału zawartym w ostatnio powołanym wyroku,

„doniosłość prawa do prywatności (art. 47 Konstytucji) w systemie konstytucyjnej ochrony praw i

wolności uwidacznia m.in. okoliczność, że prawo to jest – zgodnie z art. 233 ust. 1 Konstytucji –

nienaruszalne nawet w sytuacji wprowadzenia stanu wyjątkowego czy wojennego. To znaczy, że

nawet warunki tak wyjątkowe i ekstremalne nie zezwalają ustawodawcy na złagodzenie przesłanek,

przy spełnieniu których można wkroczyć w sferę życia prywatnego, nie narażając się  na zarzut

niekonstytucyjnej  arbitralności”.  Jak  widać,  zamieszczenie  prawa  do  prywatności  w  katalogu

zawartym w art. 233 ust. 1 Konstytucji oznacza jedynie niezmienność warunków ograniczania tego

prawa, nie zaś niemożność wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń.

W kontekście ustanowionych przez Konstytucję zakazów ograniczania poszczególnych dóbr

wskazać  jeszcze  należy  na  zawarty  w  art.  31  ust.  3  Konstytucji  zakaz  naruszania  istoty

ograniczanych wolności i praw. Klauzulę, o której mowa, można uznać za uniwersalną, to znaczy

mającą zastosowanie do wszystkich przypadków ograniczania  konstytucyjnych wolności i  praw

granicę konstytucyjnej  dopuszczalnej ingerencji  w  sferę  chronionych praw jednostki.  Leżąca  u

podstaw kryminalizacji kolizja dóbr i wartości legitymuje ustawodawcę do ograniczania jednostki

w  korzystaniu  z  przyznanych  jej  ustawą  zasadniczą  praw.  Punktem  granicznym  tak  ujętej

legitymacji jest właśnie zakaz naruszania istoty danej wolności lub prawa. 

 4  Z uwagi na wyjątkowy charakter sytuacji ukształtowania danego konstytucyjnego prawa

w sposób absolutny i niederogowalny, istotniejsze znaczenie w perspektywie analizy przesłanek

dopuszczalności ograniczeń ma - dostrzegana zarówno w doktrynie prawa konstytucyjnego, jak i w

orzecznictwie  Trybunału  Konstytucyjnego  -  hierarchizacja  dóbr  i  wartości  konstytucyjnych.

Bezpośrednią konsekwencją wspomnianej wyżej hierarchizacji jest  modyfikacja stosowanego do

oceny  konstytucyjności  danej  regulacji  prawa  karnego  testu  proporcjonalności.  Różnice  w

hierarchii dóbr chronionych i ograniczanych przez ustanowienie danego typu czynu zabronionego,

prowadzi  do  różnie  ukształtowanego  poziomu  dopuszczalności  danego  ograniczenia.  Ogólną

prawidłowością, jaką daje się tu zauważyć jest to, że uzasadnienie kryminalizacji w obszarze tych

preferowanych przez Konstytucję wartości będzie musiało spełniać kwalifikowane, o wiele bardziej
911 Punkt 2 zdania odrębnego, s. 14 uzasadnienia wyroku, por. nadto wyrok TK z 30 listopada 2008 r., sygn.: K 44/07,

op. cit., s.  16 oraz  34,  wyrok TK z  dnia 4 listopada 2014 r.,  sygn.:  SK 55/13,  op. cit.,  wyrok TK z dnia  11
października 2011 r., sygn. K 16/10, OTK ZU nr 8/A/2011, poz. 80, wyrok TK z dnia  5 marca 2013 r., sygn. U
2/11,  OTK ZU,  op.  cit.,  w  którym  wskazano  na  ograniczalny charakter  prawa  do prywatności  pomimo jego
niewskazania w katalogi z art. 233 Konstytucji RP,  wyrok TK z dnia 9 lipca 2009 r., sygn. SK 48/05,  op. cit.  i
Wyrok TK z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. K 22/10, OTK ZU nr 2/A/2014, poz. 15.

912 Wyrok TK z dnia 5 marca 2013 r., sygn.: U 2/11, op. cit., pkt 4.3., s. 11 uzasadnienia wyroku.
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rygorystyczne wymogi, niż w przypadku wartości usytuowanych niżej w konstytucyjnej gradacji.

Praktyczną konsekwencją powyższego jest – przynajmniej co do zasady - o wiele wyższy poziom

skrupulatności  i  wnikliwości  w  przeprowadzaniu  przez  Trybunał  Konstytucyjny  testu

proporcjonalności w przypadku, gdy ranga pozostających w kolizji wartości jest wysoka. 

5 Analiza  orzecznictwa  Trybunału  daje  podstawy do  wyróżnienia  kliku  płaszczyzn,  na

których sygnalizowana  wyżej  modyfikacja  się  objawia.  Dotyczyć  ona  może przede  wszystkim

interpretacji  poszczególnych  przesłanek,  składających  się  na  „test  proporcjonalności”.  W

niektórych  orzeczeniach  Trybunał  akcentował  konieczność  restrykcyjnej  wykładni  przesłanki

„konieczności”.  Stosownie bowiem do miejsca danego prawa we wspomnianej wyżej hierarchii,

inaczej  interpretuje  się  w  orzecznictwie  Trybunału  wymóg  konieczności  w  demokratycznym

państwie913. 

Znaczenie, jakie w procesie oceny konstytucyjności danej regulacji prawa karnego Trybunał

przydaje ustaleniu miejsca ograniczanego prawa w hierarchii wartości konstytucyjnych, wyraża się

także w dopuszczeniu wyraźnej modyfikacji treści art. 31 ust. 3 Konstytucji. Samo tylko brzmienie

tego przepisu sugerowałoby,  że każda z wskazanych tam sześciu wartości agregowanych przez

nadrzędne dla nich pojęcie interesu publicznego, może – w odpowiednich warunkach - uzasadniać

ograniczenie  każdego  konstytucyjnego  prawa  lub  konstytucyjnej  wolności.  Warstwa  językowa

omawianego  przepisu  nie  daje  w  każdym  razie  podstaw,  by  w  sposób  generalny  wyłączyć

możliwość  ograniczenia  ingerencji  w  którąkolwiek  z  konstytucyjnych  wolności  (spośród  tych,

które nie zostały ukształtowane jako niederogowalne).   Kierując  się  jednak szczególną pozycją

niektórych  wartości  w  hierarchii  polskiego  porządku  konstytucyjnego,  Trybunał  Konstytucyjny

ograniczenie  takie  dopuszcza.  W  swoim  orzecznictwie  Trybunał  wskazuje,  że  ograniczenie

niektórych konstytucyjnych praw i wolności nie może być uzasadnione ochroną niektórych spośród

wskazanych  w  art.  31  ust.  3  in  fine kategorii.  Raz  jeszcze  zaznaczyć  należy,  że  powyższa

modyfikacja  odnosi  się  do  takich  przypadków,  gdy podstawą  do  takiego  zawężonego  sposobu

odczytania  klauzuli  z  art.  31 ust.  3  nie  jest  szczególny przepis  Konstytucji,  limitujący katalog

możliwych  do  ograniczenia  praw,  lecz  sam  tylko  status  niektórych  deklarowanych  lub

inkorporowanych przez konstytucję w znaczeniu materialnym wartości914.  

Mając zatem na uwadze, że poziom wymagań dla konstytucyjnie poprawnej kryminalizacji

będzie  w  dużym stopniu  zależny  od  ustalenia  miejsca  w  hierarchii  konstytucyjnych  wartości,

913  Por. w szczególności wyrok TK z dnia 30 września 2008 r., sygn. K 44/07, op. cit., s. 30 uzasadnienia oraz dalsze
uwagi w tym rozdziale.

914  Por. wyrok w sprawie K 44/07, op. cit.
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celowa jest  próba rekonstrukcji kryteriów różnicujących poziom ważności poszczególnych dóbr.

Wskazać jedynie można na wyróżniane w literaturze przesłanki i kryteria ustalania pierwszeństwa

poszczególnych praw i wolności konstytucyjnych. Przyjmuje się, że może ono być po pierwsze

pochodną  systematyki  Konstytucji915,  to  jest  miejsca  przepisów,  w  których  wysłowione  są

porównywane wartości. Pierwszeństwo może być nadto wyznaczane szczególnym trybem zmiany

przepisów, w których dane prawo jest formułowane916. O pierwszeństwie można również mówić ze

względu  na  różnego  typu  relacje  inferencji.  Zasadzie,  z  której  wyprowadzane  są  inne  zasady,

należy przypisać pierwszeństwo przed zasadami, które zostały z niej wyprowadzone917.

6 W kilku orzeczeniach Trybunał podkreślił, że szczególne znaczenie przydawać należy tym

wartościom, które ustrojodawca wyłączył przed nawias innych przepisów konstytucyjnych i nadał

im rangę zasad ustrojowych. W sprawach P 3/06, P 10/06 oraz SK 43/05 Trybunał wskazał, że w

tych wszystkich przypadkach, w których regulacja prawa karnego wkracza w dziedzinę swobody

wypowiedzi w środkach masowej komunikacji, relewantnym wzorcem kontroli jest także zawarty

w  Rozdziale  I  Konstytucji  art.  14.  Przepis  ten  sanowi,  że:  „Rzeczpospolita  Polska  zapewnia

wolność prasy i innych środków społecznego przekazu”.  Z faktu, że został on zamieszczony w

rozdziale  I  Konstytucji RP zatytułowanym „Rzeczpospolita”,  Trybunał wywiódł,  że zasada tam

wyrażona  ma  charakter  ustrojowy,  czego  konsekwencją  są  dalej  idące  ograniczenia

dopuszczalności wkroczenia ustawodawcy zwykłego w tę sferę.

Związane ze statusem i treścią przepisu art.  14 Konstytucji wątpliwości wywołał sposób

sformułowania kontratypu zawartego w art. 213 k.k. W zdaniach odrębnych do wyroku w sprawie

P 10/06 przyjęto918, że doniosłość i znaczenie zasady ustrojowej, wyrażonej w powołanym wyżej

przepisie, przesądza o zbyt wąskim ujęciu w art. 213 k.k. okoliczności wyłączających przestępność.

Zauważyć  jednak  należy,  że  nawet  w  stanowiskach  autorów  zdań  odrębnych  możliwe  jest

zaobserwowanie  istotnych  różnic  co  do  wpływu  art.  14  na  kształt  konstytucyjnie  pożądanego

rozwiązania.  W zdaniach odrębnych sędziów TK Ewy Łętowskiej oraz Marka  Safjana zgodnie

wskazano,  że  uzależnienie  karalności  zachowania  polegającego  na  sformułowaniu  przy

wykorzystaniu środków masowego przekazu prawdziwego zarzutu od wykazania,  że służyło  to

915 P. Sarnecki,  Systematyka Konstytucji (w:) J. Trzciński (red.),  Charakter i struktura norm konstytucji,  Warszawa
1997, s. 26-27.

916 K. Działocha, Hierarchia norm konstytucyjnych i jej rola w rozstrzyganiu kolizji norm (w:) J. Trzciński, Charakter
(…) op. cit., s. 63-68.

917 M. Zieliński,  Konstytucyjne zasady..., op. cit., s. 63-68,   Co do innych jeszcze możliwych podstaw dyferencjacji
ważności poszczególnych zasad konstytucyjnych por. M. Piechowiak, Dobro wspólne (…) op. cit., s. 348.

918  Trybunał odmówił  badania zgodności  z podanymi przez sąd pytający wzorcami ostatnio powołanego przepisu
kodeksu  karnego,  uznając,  że  związek  pomiędzy pytaniem  prawnym  a  kontrolą  Trybunału  zachodzi  tylko  w
odniesieniu do przepisów statuujących typ czynu zabronionego.
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obronie społecznie uzasadnionego interesu,  narusza regulację art. 14 Konstytucji w zw. z art. 31

ust. 3 Konstytucji. Sędzia E. Łętowska wątpliwości konstytucyjne zdaje się lokować w odwróceniu

ciężaru dowodu okoliczności związanych ze społecznie uzasadnionym charakterem zgłaszanego w

mediach zarzutu. Wniosek taki uzasadnia zawarte w zdaniu odrębnym stwierdzenie, że rezygnacja

z zawarcia kwestionowanego passusu w treści art. 213 § 2 k.k. nie pozbawi osób pomówionych

skutecznej ochrony, ponieważ: „działanie art. 213 § 2 k.k. będzie wykluczone (i nastąpi powrót do

odpowiedzialności karnej za zniesławienie w warunkach art. 212 k.k.) w wypadku wykazania, że

dziennikarz (media) nie działają w warunkach obrony uzasadnionego interesu społecznego; taka

bowiem sytuacja wyklucza możliwość korzystania przez media z ochrony art. 14 Konstytucji,  co

zadecydowało o przedstawionej w niniejszym głosie koncepcji kontratypu „medialnego” na tle art.

213  §  2  k.k.919”.  Autorka  zdania  odrębnego  akceptuje  zatem  zależność  pomiędzy  zakresem

karalności  przestępstwa  zniesławienia  a  uzasadnionym  społecznie  interesem w  podnoszeniu  i

rozgłaszaniu zniesławiającego zarzutu. 

W drugim z omawianych tu zdań odrębnych sformułowano – jak się wydaje - dalej idące

stanowisko.  Sędzia  M.  Safjan  stwierdził  bowiem,  że:  „Regulacja ustalająca  zakres wyłączenia

odpowiedzialności w art. 213 § 2 k.k. nie uwzględnia ukształtowanych od wielu lat w orzecznictwie

europejskim (w tym przede wszystkim na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) standardów

wolności wypowiedzi. (…) zgodnie z tymi standardami nie podlega w żadnym wypadku dalszemu

wartościowaniu (z punktu widzenia kryteriów penalizacji) informacja prawdziwa odnosząca się do

istotnych zjawisk i zdarzeń w życiu publicznym, w tym przede wszystkim do osób sprawujących

funkcje  publiczne.  (…).  Stosowanie  kryterium  „społecznie  uzasadnionego  interesu”  wobec

wszelkich krytycznych czy zniesławiających wypowiedzi zawierających prawdziwe informacje, bez

jakiegokolwiek  rozróżnienia  kategorii  osób  i  ich  roli  w  życiu  publicznym,  stanowi  wyraźne

naruszenie powszechnie uznawanego w krajach demokratycznych standardu wolności wypowiedzi.

Oznacza bowiem nic innego niż konieczność dokonywania w odniesieniu do każdej  prawdziwej

informacji, w tym także odnoszącej się do osób, których działania mają zasadnicze znaczenie dla

funkcjonowania  państwa,  jego  struktur  czy  szeroko  rozumianych  instytucji  publicznych  i

społecznych,  czy  gospodarczych  –  dodatkowej  kwalifikacji,  polegającej  na  ocenie,  czy  jej

upowszechnianie,  upublicznianie pozostaje w zgodzie z  uzasadnionym interesem społecznym920”.

Źródłem  wątpliwości  konstytucyjnych  jest  tu  zatem  w  ogóle  dopuszczalność  uzależnienia

odpowiedzialności  za  postawienie  prawdziwego  zarzutu za  pośrednictwem środków masowego

919 Punkt 8 zdania odrębnego, s. 36 uzasadnienia wyroku, por. także E. Łętowska, Ujęcie karalności zniewagi: przykład
niespójności aksjologicznej z konstytucyjną ochroną wypowiedzi medialnej (w:) Państwo prawa i prawo karne.
Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Kraków 2012 r., s. 734 i n. 

920 Punkt 6 zdania odrębnego, s. 40-41 uzasadnienia wyroku.
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komunikowania się od oceny, czy służyło to społecznie uzasadnionemu interesowi. Stanowisko to

idzie  dalej  niż  przytoczone  poprzednio  w  tym sensie,  że  nie  dopuszcza  zależności  pomiędzy

karalnością wskazanej klasy zachowań a wspomnianą klauzulą i to niezależnie od tego, na kim

ciąży procesowy obowiązek dowodzenia tej ostatniej.

Podobnie treścią art. 13 Konstytucji RP uzasadniono kryminalizację zachowań polegających

na  nawoływaniu  do  nienawiści  na  tle  rasowym,  wyznaniowym,  narodowościowym,  etnicznym

tudzież penalizację propagowaniu ustrojów totalitarnych921.

7 Zagadnieniem  ściśle  związanym  z  sygnalizowanym powyżej  jest  ustalenie  rodzaju  i

charakteru normatywnego przepisu, wysławiającego dane prawo, wolność lub wartość. Jak to już

wyżej wskazano922, przepis art. 31 ust. 3 nie ma w ogóle zastosowania do tych norm Konstytucji,

które  nie  wyrażają  praw  podmiotowych  jednostki.  Inny  będzie  zatem poziom  konstytucyjnej

ochrony  w  zależności  od  tego,  czy  dana  wartość  konstytucyjna  jest  wywodzona  z  przepisu

mogącego  być  podstawą  dekodowania  prawa  podmiotowego,  czy  też  przepisu  zawierającego

jedynie normę o charakterze programowym. Powyższe zróżnicowanie będzie miało również istotny

wpływ na możliwość kwestionowania danej regulacji w niektórych trybach kontroli. Mieć bowiem

należy na uwadze, że zgodnie z art. 79 ust. 1 Konstytucji, przymiotem skargi konstytucyjnej może

być tylko naruszenie konstytucyjnych wolności lub praw.

Wskazać  należy,  że sygnalizowana wyżej  kwestia  rysuje  się  niekiedy niejednoznacznie,

czego przykładem mogą być wątpliwości  dotyczące powołanego już wyżej art. 14 Konstytucji. W

uzasadnieniu wyroku w sprawie P 10/06 Trybunał uznał, że: „jest to przede wszystkim norma w

znaczeniu  przedmiotowymi  wynika  z  niej  w  pierwszej  kolejności  nakaz  respektowania  przez

państwo autonomicznego charakteru tej  sfery życia publicznego, natomiast trudniej tu mówić o

prawach  podmiotowych  konkretnych  wydawców  prasowych  i  innych  osób  prowadzących

działalność  w  zakresie  środków  społecznego  przekazu”923.  W  zdaniu  odrębnym  sędzi  TK  E.

Łętowskiej  do  wyroku TK w sprawie  P 10/06 wskazano,  że  wolność  prasy i  innych środków

społecznego  przekazu  nie  jest  wymieniona  wśród wolności  i  praw jednostki,  choć  oczywiście

podlega  ochronie  także  na  płaszczyźnie  konstytucyjnych  wolności  jednostki924.  Następnie  w

uzasadnieniu  wyroku  z  dnia  29  września  2008  r.,  sygn.  SK  52/05,  Trybunał  powołał  się  na

stanowisko  większości  z  wyroku  w  sprawie  P 10/06  i  wprawdzie  nie  wykluczył  możliwości

wywiedzenia z art. 14 prawa podmiotowego, jednak umorzył postępowanie w zakresie tego wzorca
921 Wyrok TK z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. SK 65/12, op. cit., poz. 13, pkt 7.9 uzasadnienia.
922 Por. zawarte na wstępie uwagi ogólne.
923 Punkt 3.1, s. 19 uzasadnienia wyroku.
924 Zdanie odrębne s. TK E. Łętowskiej do wyroku w sprawie P 10/06, pkt II 2.
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kontroli z uwagi na niewykazanie przez skarżącego, jakie prawo podmiotowe z niego wywodzi. W

ostatnio powołanej sprawie skargę konstytucyjną złożył dziennikarz,  a przedmiotem zaskarżenia

był przepis art. 49 ustawy – Prawo prasowe, który przewidywał odpowiedzialność karną autora

publikacji prasowej za brak – obowiązkowej z mocy przepisów prawa prasowego – autoryzacji. W

zdaniu  odrębnym  sędziego  TK  A.  Rzeplińskiego  zakwestionowano  pogląd  Trybunału  o

niewykazaniu naruszenia  prawa podmiotowego. Autor  votum separatum zwrócił uwagę, że: „w

wypadku,  gdy  skargę  konstytucyjną  składa  dziennikarz  kwestionujący  konstytucyjność  przepisu

godzącego jego zdaniem w wolność słowa  i  w wolność prasy,  art.  14 Konstytucji jest  jedną z

naturalnych postaw skargi. Przepis ten współwyznacza bowiem z art. 54 ust. 1 Konstytucji prawo

podmiotowe dziennikarza do korzystania z wolności słowa, to jest w wypadku tego zawodu – wolne

pozyskiwanie  i  rozpowszechnianie  informacji.  (…)Art.  14  Konstytucji  wysławia  (…)  ustrojową

zasadę  wolności  prasy  powiązaną  organicznie  z  wolnością  słowa  i  wywodzącą  się  z  wolności

słowa. Przepis ten wysławia jednocześnie zarówno prawo dziennikarza do pracy w wolnej prasie i

innych środkach społecznego przekazu oraz prawo każdej osoby do poszukiwania i pozyskiwania

informacji, poglądów i idei w wolnej prasie i innych środkach społecznego przekazu”925.

Zaprezentowane w zdaniu odrębnym stanowisko należy podzielić.  Wydaje się, że nie jest

wykluczone wywodzenie z art. 14 Konstytucji prawa podmiotowego także przez inne podmioty niż

tylko przez dziennikarzy. Przyznać jednocześnie trzeba, że w tym ostatnim przypadku nie w każdej

sytuacji wykazanie naruszenia prawa podmiotowego jawiłoby się jako oczywiste i jednoznaczne.

W takim jednak układzie procesowym, jaki zaistniał w postępowaniu w sprawie SK 52/05, trudno

było przekonująco wykazać, że ukarany za brak autoryzacji dziennikarz nie wykazał, jakie prawo

podmiotowe wywodził z art. 14 Konstytucji. Odwołać się można do innych judykatów Trybunału

Konstytucyjnego,  w  których  nie  było  wątpliwości,  jakie  prawo  podmiotowe  z  ustrojowych

przepisów  art.  20  i  22  Konstytucji  RP  wywodzi  kwestionujący  poszczególne  rozwiązania

podatkowe podatnik926.

 8 Kolejnym elementem różnicującym miejsce danego prawa i wolności w konstytucyjnej

hierarchii,  a tym samym wpływającym w sposób istotny na kształt  stosowanego przez Trybunał

Konstytucyjny  testu  proporcjonalności,  jest  przynależność  danego  prawa  lub  wolności  do

tradycyjnie wyróżnianej w doktrynie prawa konstytucyjnego kategorii tzw. „pierwszej generacji”

tudzież  „klasycznych”  praw i  wolności.  Istotne jest  przy tym zwrócenie  uwagi,  że,  zgodnie  z

konsekwentnie  prezentowanym  stanowiskiem  Trybunału  Konstytucyjnego,  prawa  i wolności

925 Punkt 15 i 20 zdania odrębnego, s. 17 i 19 uzasadnienia wyroku. 
926 Por. wyrok TK z dnia 27 lipca 2004 r., sygn. akt: SK 9/03, OTK ZU 7/A/2004, poz. 71, s. 6 uzasadnienia. 
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konstytucyjne zawarte są nie tylko w rozdziale II Konstytucji, poświęconym wolnościom, prawom

i obowiązkom człowieka i  obywatela,  ale  mogą być  wyprowadzone  także  z innych przepisów

Konstytucji.  Podstawowy katalog praw i  wolności obywatelskich został zawarty w rozdziale II

Konstytucji,  zatytułowanym „Wolności,  prawa i  obowiązki  człowieka i  obywatela”,  nie  jest  to

jednak katalog wyczerpujący. Niektóre z podmiotowych praw i wolności o randze konstytucyjnej

zostały wymienione poza rozdziałem II. Także przy ocenie głębokości wkroczenia danej regulacji

prawa karnego w obszar konstytucyjnie gwarantowanych praw, niezbędna jest analiza innych niż

tylko wskazane w rozdziale II Konstytucji przepisów w celu identyfikacji pełnego zakresu ochrony

konstytucyjnej927. 

W sprawach SK 43/05928, P 12/09 Trybunał Konstytucyjny wskazał, że przepis art. 54 ust. 1

Konstytucji  został  zamieszczony  w  rozdziale  II  Konstytucji,  który  dotyczy  praw  i  wolności

osobistych. Taki sposób zaszeregowania wolności głoszenia poglądów został potraktowany jako

wskazówka, przemawiająca za zaliczeniem tej wartości do kategorii praw i wolności osobistych.

Konkludując ten wątek Trybunał stwierdził, że treść art. 54 ust. 1 obejmuje wszelkie płaszczyzny

aktywności, w których dana osoba postanowiła wyrazić swój pogląd. Wolność słowa nie może być

zatem  podporządkowana  wyłącznie  uczestnictwu  w  jednym  z  możliwych  w  społeczeństwie

dyskursów (np. politycznemu). Jeszcze dalej w interpretacji źródeł i podstaw wolności głoszenia

poglądów Trybunał poszedł w wyroku w sprawie P 1/06 (dot. oceny konstytucyjności przepisu art.

45 ustawy – Prawo prasowe). W uzasadnieniu tego wyroku Trybunał powiązał wynikającą z art. 54

wolność głoszenia poglądów z wolnością człowieka (art. 31 ust. 1), wynikającą z istoty jego natury.

Za normatywne źródło tego prawno naturalnego ujęcia wolności człowieka Trybunał wskazał art.

30 Konstytucji, w sposób jednoznaczny uwypuklając zakorzenienie gwarancji wskazanej w art. 54

w konstytucyjnej formule ochrony godności człowieka929.

       9 Odnotować należy, że również w orzecznictwie Trybunału obecne jest odwołanie do tego

sposobu  ustalania  „ważności”,  który  wiąże  się  ze  sposobem  i  trybem  zmiany  przepisu

wysławiającego dane prawo lub wolność. Szczególnie częsty jest argument z art. 233 Konstytucji,

który zawiera katalog praw i wolności, których ograniczenie nie jest możliwe nawet w czasie stanu

927 Wyrok TK z dnia 20 lutego 2007, sygn.: P 1/06,  op. cit., postanowienie TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn. SK
24/01, OTK ZU nr 10/A/2004, poz. 111; wyroki TK z dnia: 27 lipca 2004 r., sygn. SK 9/03, op. cit., 29 kwietnia
2003 r., sygn. SK 24/02, OTK ZU nr 4/A/2003, poz. 33; 2 grudnia 2002 r., sygn. SK 20/01, OTK ZU nr 7/A/2002,
poz. 89; 15 kwietnia 2003 r., sygn. SK 4/02, OTK ZU nr 4/A/2003, poz. 31.

928 P. Domagała, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r., sygn. SK 43/05, Prok. i Pr. 2011,
nr 2, s. 178–185, J. Raglewski, Glosa do wyroku TK z dnia 12 maja 2008 r., SK 43/05, LEX/el 2008; M. Kućka, K.
Pałka, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r., sygn. SK 43/05, PS 2009, nr 5, s. 183–
192.

929  Strona 5 uzasadnienia tego wyroku. 
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wojennego i wyjątkowego930. 

  10 W orzecznictwie TK nie budzi także wątpliwości możliwość i zasadność dywersyfikacji

znaczenia  i  wagi  poszczególnych  praw  w  obrębie  kategorii  praw  i  wolności  człowieka.

Podkreślenia wymaga, że rozstrzygnięcia w tej sferze dokonywane są i uzasadniane w oparciu o

regułę inferencji. Podstawę ustalenia relacji pierwszeństwa stanowi w tym podejściu stwierdzenie

albo, że konkretna zasada (prawo) konstytucyjne wynika z innej zasady (innego prawa) albo że

istnienie danego prawa bądź korzystanie z niego jest zależne od realizacji innego.

Szczególne miejsce w katalogu konstytucyjnych wolności i praw przydaje się prawu do życia

(art. 38 Konstytucji). W wyroku w sprawie K 44/07 Trybunał wskazał, że przesłanka konieczności

musi być interpretowana szczególnie restryktywnie, gdy prawem, w które ingeruje dana regulacja,

jest życie. Z uwagi na fundamentalny charakter prawa do życia w aksjologii konstytucyjnej,  nie

każde z dóbr wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji może uzasadniać godzące w nie rozwiązania.

Na znaczenie konstytucyjnej gwarancji prawa do życia oraz na szczególne miejsce tego prawa w

katalogu dóbr i wartości konstytucyjnych Trybunał wrócił również uwagę w wyroku K 26/96. W

uzasadnieniu tego wydanego jeszcze na gruncie poprzedniego stanu konstytucyjnego orzeczenia,

wskazano,  że:  „ochrona  życia  ludzkiego  pozostaje  także  w  ścisłym  związku  z  klauzulą

demokratycznego  państwa  prawnego.  „Państwo  takie  realizuje  się  bowiem  wyłącznie  jako

wspólnota ludzi, i tylko ludzie mogą być właściwymi podmiotami praw i obowiązków stanowionych

w  takim  państwie.  Podstawowym  przymiotem  człowieka  jest  jego  życie.  Pozbawienie  życia

unicestwia więc równocześnie człowieka, jako podmiot praw i obowiązków. Jeżeli treścią zasady

państwa  prawa  jest  zespół  podstawowych  dyrektyw  wyprowadzanych  z  istoty  demokratycznie

stanowionego  prawa,  a  gwarantujących  minimum  jego  sprawiedliwości,  to  pierwszą  taką

dyrektywą musi być respektowanie w państwie prawa wartości, bez której wykluczona jest wszelka

podmiotowość prawna, tj. życia ludzkiego od początków jego powstania”.

11 Prawidłowość  rozstrzygnięć  dokonywanych  na  tym  etapie  oceny  konstytucyjności

decyzji  kryminalizacyjnej  uzależniona  jest  w  znacznej  mierze  od  prawidłowości  identyfikacji

kolidujących dóbr. Istotny jest również przyjęty przez Trybunał zakres kognicji  do oceny działań

ustawodawcy.   Sam mechanizm ważenia pozostających w kolizji w związku z kryminalizacją dóbr

i wartości rzadko wyczerpuje się w samych czynnościach ustalenia wagi porównywanych wartości

oraz na ich wzajemnym zestawieniu. Struktura stosowanych tu rozumowań optymalizacyjnych jest

znacznie  bardziej  złożona.  Stopień  skomplikowania  potęguje  niejednolitość  kryteriów

930  Wyrok TK w sprawie K 44/07, op. cit., s. 16.
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uwzględnianych  w  toku  stosowania  zasady  proporcjonalności  (kryteria  aksjologiczne,

prakseologiczne, utylitarne, teleologiczne). 

Sposób rozstrzygania kolizji dóbr i wartości konstytucyjnych ma silnie sytuacyjny – zależny

od okoliczności konkretnego,  rozpoznawanego  przypadku  – charakter.  Nie  jest  zatem możliwe

całościowe omówienie tego zagadnienia i sformułowanie uniwersalnych reguł prowadzenia tego

rozumowania.  Nieodłącznym  elementem  tego  etapu  jest  również  dokonywanie  rozstrzygnięć

mocno nacechowanych aksjologicznie. Pozostawiając zatem te zagadnienia, które właściwe są tej

tylko fazie testu proporcjonalności, przejść obecnie można do kolejnych elementów analizy. 

4  Kryteria dopuszczalności wyboru prawno karnego reżimu odpowiedzialności karnej

4.1 Uzasadnienie kryminalizacji na gruncie Konstytucji RP. Zasada nullum  

crimen sine periculo sociali w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 

1 Szkodliwość określonych kategorii zachowań dla społecznie doniosłych dóbr prawnych

uznać  można  za  najbardziej  rozpowszechnione  w  literaturze  przedmiotu  uzasadnienie

kryminalizacji931.  Powszechność  tego  uzasadnienia  nie  oznacza  jednak,  że  nie  nastręcza  ono

problemów i wątpliwości w praktyce konstytucyjnej.  Weryfikacji wymaga w szczególności,  czy

powyższa zasada kryminalizacji znajduje oparcie w Konstytucji,  a jeśli tak, w których normach,

zasadach czy wartościach konstytucyjnych znajduje ona swoją podstawę. Ustalenie nadto wymaga,

czy jest to jedyna akceptowalna na gruncie Konstytucji przesłanka kryminalizacji, czy też możliwe

są  inne  uzasadnienia  wprowadzenia  karalności  określonych  kategorii  zachowań.  Podkreślenia

wymaga, że poziom rzeczywistego standardu konstytucyjnego zależy od efektywności tej zasady

jako  narzędzia  kontroli  konstytucyjności  decyzji  kryminalizacyjnych,  w  tym  od  jakości  i

operatywności wypracowanych w orzecznictwie kryteriów takiej kontroli.  

Dopiero  rozstrzygnięcie  sygnalizowanych  wyżej  wątpliwości  pozwala  weryfikować  w

sposób bardziej szczegółowy przyjmowany w orzecznictwie model aplikacji zasady nullum crimen

sine periculo sociali  do oceny konstytucyjności decyzji kryminalizacyjnych.  W istocie jednak to

przyjmowana  w  orzecznictwie  sądu  konstytucyjnego  wykładnia  Konstytucji  w  kontekście

pozostających z nią w zgodzie przesłanek kryminalizacji wyznacza rzeczywisty poziom standardu

931  L. Gardocki, Zagadnienia…, op. cit., s. 157, tenże: Subsydiarność prawa karnego oraz in dubio pro libertate jako
zasady  kryminalizacji,  PiP  1989,  nr  12,  A.  Błachnio-Parzych,  Kryminalizacja   manipulacji  instrumentami
finansowymi,  2011,  R.  Zawłocki, Karygodność czynu zabronionego...,  op.  cit.,  s.  105, S. Żółtek,  Prawo  karne
gospodarcze..., op. cit.,  K. Wojtyczek, Granice ingerencji …., op. cit., tenże: Zasada proporcjonalności jako …, op.
cit.
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konstytucyjnego  w  tej  dziedzinie.  Nawet  bowiem werbalizowana  akceptacja  dla  wspomnianej

reguły,  przy jednoczesnej nadmiernej i nieuzasadnionej statusem Trybunału Konstytucyjnego oraz

treścią  norm  konstytucyjnych  powściągliwości  sądu  konstytucyjnego  w  kontroli  decyzji

ustawodawczych  w sferze  prawa  karnego,  oznaczać  może  pozostawanie  tej  zasady  jedynie  w

obszarze deklaracji i postulatów nie zaś wiążących norm Konstytucji. 

2 Zgodnie  z  art.  31  ust.  3  Konstytucji  RP,  ograniczenia  w  zakresie  korzystania  z

konstytucyjnych wolności i  praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy,  gdy są

konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź

dla  ochrony środowiska,  zdrowia  i  moralności  publicznej,  albo  wolności  i  praw  innych  osób.

Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.   Uznanie, że cytowany wyżej przepis

formułuje ograniczenia lub przesłanki kryminalizacji,  oparte jest na założeniu,  że kryminalizacja

jest formą „ustanawiania ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw”. O

identyfikacji dóbr prawnych, w które godzi wprowadzenie odpowiedzialności karnej za dany typ

zachowania,  tudzież  o  konstytucyjnym ich  charakterze  będzie  jeszcze  mowa,  w  tym miejscu

wskazać  jedynie  dla  porządku  trzeba,  że  ani  w  literaturze  przedmiotu,  ani  w  orzecznictwie

Trybunału powyższe założenie nie budzi wątpliwości.

 3 Orzecznictwo Trybunału przypisuje zasadzie proporcjonalności co najmniej dwojakiego

rodzaju  funkcje  w  kontekście  kryminalizacji.  Po  pierwsze  uznaje,  że  przepis  art.  31  ust.  3

Konstytucji wyznacza ramy – granice kryminalizacji Po drugie zaś przepis ten - zdaniem Trybunału

- określa przesłanki zgodnej z Konstytucją kryminalizacji932. Nie tylko zatem ustala on granicę

działalności  ustawodawcy,  lecz  nadto  określa  metody ustalania  tych  granic933.  Zasada  nullum

crimen  sine  periculo  sociali  odnosi  się  do  tego  pierwszego  kryterium.  Wprowadza  bowiem

warunek konieczny dopuszczalności kryminalizacji,  nie przesądza jednak jeszcze jej zgodności z

Konstytucją.  Skoro  zatem zgodna z  zasadą  nullum crimen  sine periculo sociali  kryminalizacja

może być uznana za sprzeczną z pozostałymi warunkami akceptowalności ograniczania praw i

wolności,  zasadnie  powiedzieć  o niej można,  że  jest  warunkiem niewystarczającym zgodnej  z

Konstytucją kryminalizacji.

 Powołany już wyżej przepis art. 31 ust. 3 Konstytucji zdaje się w swej warstwie tekstowej

przesadzać,  że  spośród  możliwych  czynników  uzasadniających934 kryminalizację  jedynym
932 Wyrok TK z dnia 4 listopada 2011 r., sygn. SK 55/13, op. cit.
933 K. Wojtyczek, Granice ingerencji..., op. cit., s. 166-167.
934 L.  Gardocki,  za  orzecznictwem  federalnego  Trybunały  Konstytucyjnego  RFN  podaje  inne  przykłady  takich

uzasadnień: naruszenie norm moralnych – orzeczenie FTK z 1955 r.  dotyczące konstytucyjności  kryminalizacji
homoseksualizmu, funkcje komunikacyjne kary – orzeczenie FTK z 1976 r., dotyczące konstytucyjności modelu
terminowego dopuszczalności przerywania ciąży, L .Gardocki, Zagadnienia…, op. cit., s. 158.
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dopuszczalnym  na  gruncie  polskiego  porządku  konstytucyjnego  jest  konieczność  ochrony

wskazanych  w tym przepisie  dóbr  i  wartości.  Jeśli  przyjąć,  że  wprowadzenie  zakazu  karnego

zawsze, w sposób nieodłączny wiąże się z „ograniczeniem konstytucyjnych wolności lub praw”935,

(art.  31  ust.  1  in  principio)  każde  wprowadzenie  kryminalizacji  aktualizować  będzie  wymóg

wykazania „konieczności w demokratycznym państwie dla ochrony wskazanych dóbr i wartości”.

Podobne  warunki  dla  sposobu  uzasadniania  kryminalizacji  można  zasadnie  wywieść  z  innych

przepisów konstytucji odwołujących się do zasady proporcjonalności (art. 51 ust. 2 oraz art. 53 ust.

5).  Na  takie  uzasadnienie  kryminalizacji  jako  jedyne  legitymowane  na  gruncie  przepisów

Konstytucji wskazuje się też w doktrynie936. 

4 W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w sprawach dotyczących przepisów prawa

karnego dostrzec można nawiązania również do innych uzasadnień kryminalizacji.  Wskazuje się

między innymi,  że:  „(…)  wprowadzenie sankcji  karnej  (za brak wymaganej  przepisami  prawa

prasowego autoryzacji – przyp. – P.C.) jest zasadniczą formą wyrazu potępienia społecznego dla

sprawcy naruszenia prawa937”. Podobnie  w sprawie P 10/06, oceniając zasadność kryminalizacji

przestępstwa zniesławienia, Trybunał stwierdził, że: „Niezależnie od obowiązywania art. 212 k.k.

pomówienie z pewnością należy do zachowań, które nie powinny się zdarzać”. (…) Wprowadzenie

sankcji  karnej  jest  zasadniczą  formą  wyrazu  potępienia  społecznego  dla  sprawcy  naruszenia

prawa. Taką formą nie jest natomiast zakaz jakiegoś postępowania połączony tylko z sankcjami o

charakterze prywatnoprawnym”938. 

Uznać trzeba,  że odwołanie do symbolicznego  znaczenia wprowadzenia  prawni karnego

reżimu ochrony danego dobra pranego, wyrażającego się w zakomunikowaniu negatywnej oceny

tegoż zachowania, nie może być – zgodnie z tym co powiedziano do tej pory -  traktowane jako

wystarczające  z  konstytucyjnego  punktu  widzenia  uzasadnienie  wprowadzenia  kryminalizacji.

Wprowadzenie  sankcji  karnej  tudzież  stabilizacja  kryminalizacji  nie  może  służyć  jedynie

zakomunikowaniu przez ustawodawcę negatywnej oceny danej klasy zachowań.  

Omawiana racjonalizacja może natomiast w sposób pośredni, przez odwołanie do zawartego

w art. 31 ust. 3 wymogu ochrony wskazanych tam dóbr i wartości konstytucyjnych, wspierać tezę o

potrzebie kryminalizacji.  Nie sposób przecież negować, że objęcie danego zachowania zakazem

kryminalnym  w  istocie  komunikuje  negatywną  ocenę  tegoż  zachowania.  Objęcie  danej  klasy

zachowań  zakazem karnym wywołuje  w  omawianym tu względzie  co  najmniej  dwa  skutki.  P
935 Co do bliższego uzasadnienia tej tezy, por. niżej w tej części rozważań.
936  A. Zoll, Konstytucyjne aspekty  ..., op. cit., s. 234, teza 28.
937  Punkt 3.1. uzasadnienia wyroku, s. 12.
938  Strona 26 uzasadnienia. 
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pierwsze  stanowi wyraz dezaprobaty ustawodawcy (systemu  prawnego)  dla tych zachowań.  Po

drugie wywołuje – przynajmniej w założeniu -efekt potępienia sprawcy czynu zabronionego przez

innych adresatów norm prawnych. W tym ostatnim zakresie kryminalizacja wywołuje dodatkowy

efekt powstrzymujący u adresatów norm merytorycznych, którzy mogliby potencjalnie dopuścić się

zachowania  niezgodnego z tą normą.  Obawa przed  negatywną  moralną  oceną otoczenia,  może

powstrzymać ich przed popełnieniem przestępstwa i naruszeniem społecznie istotnego dobra.

Zakaz uzasadniania kryminalizacji omawianym tu aksjologicznym oddziaływaniem prawno

karnego zakazu odnosi się do pierwszego z omówionych aspektów. Prawodawca jest legitymowany

do wprowadzenia odpowiedzialności karnej jedynie w celu ochrony konstytucyjnie istotnych dóbr,

nie  zaś  w  celu  zakomunikowania  dezaprobaty  systemu  prawa  wobec  danej  postaci  naruszeń.

Wzgląd  na  drugi  z  omówionych  aspektów może  jednak  przemawiać  za  tym,  że  inne  reżimy

odpowiedzialności karnej nie gwarantują tak efektywnej ochrony danemu dobry prawnemu jako

reżim prawno  karny.   W tym sensie  argumentacja  odwołująca  się  do  omawianego  tu  aspektu

wprowadzenia  odpowiedzialności  karnej  może  zostać  wykorzystana  w  dyskursie  dotyczących

proporcjonalności  ingerencji. Trzeba mieć jednak na uwadze, że racje te mogą mieć obosieczny

skutek  w  tym  sensie,  że  wiążący  się  z  kryminalizacją  fakt  negatywnej  moralnej  oceny

podlegających zakazowi zachowań, wiążący się z przypisaniem sprawcy zawinienia oraz   mający

konkretny  instytucjonalny  wyraz  np.  w  ujawnieniu  osoby  skazanej  w  rejestrze  bądź  w

uniemożliwieniu  jej  nabycia  określonych  praw  jest  wskazuje  na  surowość  ingerencji  w

konstytucyjne prawa i wolności jednostki. Efekt potępienia wiązany z zakazanym pod groźbą kary

zachowaniem czyni więc ochronę dobra prawnego bardziej skuteczną, lecz nakłada jednocześnie na

ustawodawcę  obowiązek  wykazania,  że  kryminalizacja  jest  „konieczna  w  demokratycznym

państwie”. 

5 Wydaje  się  nie  budzić wątpliwości  –  przynajmniej w sferze  założeń i  deklaracji  -  że

wprowadzenie  przez  ustawodawcę  kryminalizacji  bez  odwołania  się  do  konieczności  ochrony

konstytucyjnie istotnych dóbr narusza przepis art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Zgodnie jednak z tym

co powiedziano norma ta nie ma statusu samodzielnego wzorca kontroli. Zawsze być bowiem musi

rozważana  w  powiązaniu  z  konkretnym  konstytucyjnym  prawem  podmiotowym,  w  które

ustawodawca  wkracza z  naruszeniem zasady wynikających z powołanej normy.  Z  tego  punktu

widzenia  istotnego  znaczenia  nabiera,  czy  kryminalizacja  dokonana  niezależnie  od  potrzeby

(konieczności) ochrony wskazanych w art.  31 ust. 3 in fine Konstytucji,  tudzież chroniąca inne

dobra (np. nie dość bezpośrednio i wyraźnie powiązane z kategoriami,  o których mowa w tym

przepisie) może być traktowana w kategoriach naruszenia tego aspektu zasady proporcjonalności,
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który znajduje zakorzenieniem w treści art. 2 Konstytucji RP. Wydawać by się bowiem mogło, że

naruszenie  zasady  nullum  crimen  sine  periculo  sociali powinno  być  traktowane  jako  wyraz

„nadmiernej,  niezrozumiale intensywnej i tym samym nieuzasadnionej korzystaniem ze swobody

regulacyjnej  ustawodawcy ingerencji”.

W  orzecznictwie  Trybunału  Konstytucyjnego  wyrażono  pogląd  o  braku  podstaw  do

zakwestionowania  zgodności  z  Konstytucją  prawno  karnego  reżimu  odpowiedzialności  za

zachowaniem nie  wiążące  się  z  zagrożeniem lub  naruszeniem dobra  prawnego  z  powołaniem

jedynie na art. 2 Konstytucji RP939. W sprawie, o której mowa przedmiotem kontroli był przepis

ustawy – Prawo budowlane, statuujący typ czynu zabronionego polegający na prowadzeniu robót

budowlanych bez wymaganego zezwolenia. Sąd pytający wskazywał, że przedmiotem ochrony w

tego przestępstwa jest sam tylko administracyjnoprawny obowiązek uzyskania zgody właściwego

organu na prowadzenie inwestycji. Wskazywał, że w tych wszystkich przypadkach, gdy naruszenie

przepisów  administracyjnoprawnych  prawa  budowlanego  skutkować  będzie  zagrożeniem  dla

zdrowia  bądź  życia  ludzi,  mienia  w  znacznych  rozmiarach,  bezpieczeństwa  powszechnego

zdarzenia  te objęte będą  zakresem kryminalizacji  z  mocy przepisów kodeksu  karnego.   W tej

perspektywie  kryminalizacja  nieuczynienia  przez  inwestora  zadość  obowiązkom  uzyskania

zezwolenia oderwana jest  od potrzeby ochrony konkretnego i  dającego się  precyzyjnie  określić

dobra  prawnego.  Narusza  tym  samym  zasadę  proporcjonalności,  którą  w  pytaniu  prawnym

wywiedziono z art. 2 Konstytucji RP.

Wydaje się, że stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, który nie podzielił wątpliwości sądu

było błędne i to niezależnie od oczywistych niedociągnięć formalnych samego pytania prawnego.

Zwraca  uwagę,  że  zarzut  braku  bezpośredniego  charakteru  powiązania  pomiędzy  zakazanym

zachowaniem a zagrożeniem dla społecznie istotnych dóbr prawnych nie został należycie oceniony.

Trybunał nie  wyjaśnił  i  nie  skonkretyzował dobra prawnego chronionego przez kwestionowany

przepis,  w szczególności nie wskazał,  czy – a jeśli tak, to pod jakimi warunkami – samo tylko

niedochowanie obowiązku uzyskania formalno-prawnego warunku prowadzenia inwestycji może

być z punktu widzenia regulacji art. 2 Konstytucji RP obwarowane zakazem karnym. Poza kontrolą

Trybunału pozostał fakt, że kwestionowane rozwiązanie przewidywało karę pozbawienia wolności.

Na przeszkodzie odnalezieniu w treści art. 2 Konstytucji RP źródeł zasady nullum crimen

sine periculo sociali  stoi kilka niezależnych od siebie powodów. Stwierdzenie, że kwestionowana

regulacja prawa karnego  nie  służy ochronie żadnego dobra prawnego możliwe jest  w praktyce

939 Wyrok TK z dnia 9 października 2012 r., sygn. P 27/11, op. cit.
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niezwykle rzadko. Przy odpowiednio szeroko ujętym sposobie rozumienia dobra prawnego oraz

przy  odpowiednio  szerokiej  interpretacji  związku  pomiędzy  zakazem  karnym  a  konkretnym

dobrem prawnym każdy w zasadzie typ czynu zabronionego da się  powiązać z ochroną jakiejś

społecznie  istotnej wartości.  Poza tym przepisy części ogólnej kodeksu karnego (znajdujące na

mocy  art.  116  k.k.  zastosowanie  do  przepisów  karnych  pozakodeksowych)  zawierają  liczne

instytucje  pozwalające  na  minimalizację,  uadekwatnienie  bądź  na  rezygnację  z  prowadzenia

postępowania karnego i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej w przypadku stwierdzenia  in

concreto przez organ stosujący prawo szczególnych okoliczności. W orzecznictwie Trybunału nie

jest  jasny wpływ wspomnianych instytucji  pozwalających miarkować zakres odpowiedzialności

karnej na prowadzoną przecież z pozycji generalno - abstrakcyjnych proces oceny konstytucyjności

normy prawa karnego. O związanych z tym problemach będzie jeszcze mowa,  w tym miejscu

wolno  jedynie  wskazać,  że brak  jednoznacznego wyjaśnienia tych zależności utrudniać będzie

stwierdzenie,  że wprowadzenie odpowiedzialności karnej za dany typ naruszenia  narusza zakaz

nadmiernej ingerencji.   

4.2 Wymóg „konieczności” i „przydatności” w ocenie decyzji kryminalizacyjnej

1 W  wyniku  poprzednio  opisanych  etapów  oceny  kryminalizacji  ustala  się,  jakie  dobra

pozostają  w  kolizji  oraz  czy  porównanie  kolidujących  z  sobą  dóbr  uzasadnia  wprowadzenie

ograniczeń w sferze praw i wolności jednostki.  Wnioski te przesądzają  o  zasadności ingerencji

ustawodawcy, nie mówią jednak nic o pożądanej z punktu widzenia reguł konstytucyjnych formie.

Pozytywny  wynik prowadzonych w powyższych płaszczyznach rozważań nie jest zatem jeszcze

wystarczający   do  uznania  konstytucyjnej  dopuszczalności  kryminalizacji.  Niezbędne  jest  tu

bowiem dokonanie dalej idących ustaleń, w tym stwierdzenie, czy  spośród wszystkich dostępnych

ustawodawcy instrumentów ochrony danego dobra prawnego, czy też – ujmując rzecz od innej

strony –  innych mechanizmów i  sposobów rozstrzygnięcia  rysującego  się  konfliktu  wartości  -

konstytucyjnie poprawne jest sięgnięcie po instrumentarium prawa karnego. Na tym etapie testu

proporcjonalności  rysuje  się  zatem  zagadnienie  konstytucyjnego  zakorzenienia  zasady

subsydiarności prawa karnego oraz sposobu aplikacji tej zasady do oceny konstytucyjności decyzji

kryminalizacyjnych.  

Z  punktu widzenia  orzecznictwa Trybunału  Konstytucyjnego  najistotniejsze  znaczenie  mają

zagadnienia szczegółowe związane ze sposobem rozumienia zasady subsydiarności przez Trybunał

Konstytucyjny.  Wobec  communis  opinio nauki  prawa  karnego940,  zagadnienie  samego

940 A. Zoll  (w:)  System…, op. cit.,  s.  238, tenże,  Odpowiedzialność karna za czyn niesprowadzający...,  op.  cit.,  L.
Gardocki,  Subsydiarność prawa karnego..., op. cit., A. Błachnio-Parzych, Kryminalizacja  manipulacji..., op. cit.,
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zakotwiczenia tej zasady w przepisach konstytucyjnych nie budzi bowiem wątpliwości Trybunału.

Podobnie  bezdyskusyjnie  i  jednolicie  orzecznictwo  Trybunału  wskazuje  źródła  tej  zasady,

odwołując się  do przesłanki „konieczności”,  o której mowa w art.  31 ust. 3 Konstytucji.  Punkt

ciężkości  analizy  orzecznictwa  Trybunału  Konstytucyjnego  w  aspekcie  zasady  subsydiarności

położony zatem został na przyjmowany przez Trybunał standard w zakresie wykazywania, że inny

reżim prawnej ochrony danego dobra prawnego jest lub nie jest wystarczający. Pytanie to jawi się

jako  bardziej jeszcze interesujące,  gdy się  zważy,  że w literaturze przedmiotu wskazuje się  na

niemożność poczynienia jednoznacznie  pewnych i  niepodważalnych ustaleń co do skuteczności

danego reżimu ochrony dobra prawnego. Twierdzi się  na przykład, że ustalenie ponad wszelką

wątpliwość, czy dla skutecznej ochrony dobra prawnego, które naruszenie jest kryminalizowane,

wystarczające byłoby poprzestanie na innych środkach prawnych, wymagałoby przeprowadzenia

eksperymentu polegającego na czasowym zniesieniu karalności oraz obserwacji skutków takiego

postąpienia.  Co  więcej,  wskazuje  się,  że  dyskusyjne  i  do  pewnego  stopnia  ocenne  może  być

stwierdzenie, że niekarny reżim odpowiedzialności będzie nieskuteczny dla ochrony danego dobra

prawnego941. 

2 Jak  wynika  z  orzecznictwa  Trybunału,  wprowadzenie  prawno  karnego  reżimu

odpowiedzialności jest  uzasadnione, gdy jest to konieczne dla ochrony danego dobra prawnego.

Wyraźne  jest  zatem  nawiązania  zarówno  do  treści  art.  31  ust.  3  Konstytucji  RP,  jak  i  do

wypracowanej w orzecznictwie Trybunału klasycznej już formuły testu proporcjonalności. 

3 Poszukując  egzemplifikacji  i  sposobów konkretyzacji  tej  ogólnej  formuły  orzecznictwie

Trybunały stwierdzić trzeba, że wprowadzenie prawno karnego reżimu ochrony jest konieczne w

szczególności  wówczas,  gdy  stosowania  innych  instrumentów  pozostających  do  dyspozycji

ustawodawcy  nie  jest  w  stanie  zapewnić  skutecznej  i  efektywnej  ochrony  danemu  dobru

prawnemu.  Od  innej  strony  ujął  to  Trybunał  w  sprawie  P 1/06,  gdzie  wskazał,  iż:  „Przepis

wprowadzający ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw jest niezgodny z Konstytucją, jeśli te

same  efekty  można  osiągnąć  za  pomocą  środków,  które  w  mniejszym  stopniu  ograniczają

korzystanie z wolności lub prawa podmiotowego942.

 4 Odnotować należy istotne trudności w operacjonalizacji  tak sformułowanej przesłanki w

postępowaniu  konstytucyjnym.  Rzadko  możliwe  będzie  bowiem  jednoznaczne  i  nie  budzące

Warszawa 2011, R. Zawłocki, Karygodność czynu zabronionego..., op. cit., K. Wojtyczek, Granice ingerencji..., op.
cit., tenże:  Zasada proporcjonalności jako ... op. cit.,  S. Żółtek Prawo karne gospodarcze w aspekcie …, op. cit.
oraz podana tam dalsza literatura.

941  K. Wojtyczek, Zasada proporcjonalności jako…., op. cit., s. 48-51.
942  Trybunał odwołał się tu do swego stanowiska ze sprawy P 10/06, op. cit.
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wątpliwości ustalenie, czy inny reżim prawnej ochrony danego dobra prawnego przyniesie „te same

efekty”943.  Choć  wymagać  należy  możliwie  najpełniejszego  i  najrzetelniej  uzasadnionego

wykazania, że tylko wprowadzenie kryminalizacji pozwoli na ochronę danej wartości, swą ocenę

Trybunał  często  formułować  będzie  musiał  na  rozumowaniu  o  charakterze  probabilistycznym.

Dotyczy to zarówno oceny prowadzonej ex ante (jakie będą skutki wprowadzenia kryminalizacji)

jak i pro futuro (jakie będą skutki rezygnacji z kryminalizacji). Ważne jest zatem, by argumentację

w tym zakresie prowadzić możliwie wielowątkowo i wieloaspektowo. Prawidłowy wywód zawiera

uzasadnienie wyroku w sprawie SK 55/13.

 5 Odrębnym zagadnieniem jest zwrócenie uwagi, by stosowanie wspomnianego kryterium nie

prowadziło  do odwrócenia  ciężaru dowodu.  Najistotniejszym zarzutem,  który można   postawić

takiemu  sposobowi interpretacji omawianej tu przesłanki jest  to, że prowadzi ono w istocie do

odwrócenia ciężaru dowodzenia. Wykazaniu podlega tu bowiem nie to, że tylko sankcja karna jest

w stanie zabezpieczyć dobro prawne, lecz to, że środek prawny o innym charakterze przyniesie „te

same  efekty”.  To  konieczność  wprowadzenia  prawno  karnego  reżimu  odpowiedzialności  musi

zostać wykazana. Domniemanie winno przemawiać za poprzestaniem na środkach należących do

innej kategorii.   W sprzeczności ze wskazanym wyżej założeniem stoi zawarte w uzasadnieniu

wyroku TK w sprawie P 1/06 twierdzenie, zgodnie z którym: „Nie można więc wykazać, aby inny

system  (zgłoszeniowy)  sprzyjał  tworzeniu  ładu  informacyjnego  i  gospodarczego,  chronił

wystarczająco prawa wszystkich wydawców”944.  Podobnie w sprawie SK 55/13, gdzie wykazując,

że regulacja prawa karnego w obszarze narkomanii spełnia warunek ultima ratio stwierdzono, iż:

„Nie ma jednoznacznych dowodów na to, że represja karna jest środkiem, który jest nieadekwatny z

punktu  widzenia  celów ustawy945”.  Analogiczny  zarzut  sformułować  można  pod  adresem tego

fragmentu uzasadnienia wyroku TK w sprawie K 23/10,  w  którym wskazano,  że:  „nie można

jednak  jednoznacznie  stwierdzić,  że  środek  ten  w  sposób  oczywisty  nie  spełnia  postulatu

skuteczności946. We wszystkich tych przypadkach, kierunek rozumowana winien być dokładnie

przeciwny.

6 Opisane we wskazany na wstępie sposób kryterium konieczności zdaje się zbytnio rozszerzać

pole dopuszczalności kryminalizacji. Wpisana w istotę kar kryminalnych surowość sprawia, że nie

często  będzie  można  przyjąć,  że  zastosowanie  innego  reżimu  odpowiedzialności  przyniesie  te

same,  identyczne  efekty  w  dziedzinie  ochrony  dobra  prawnego.  Istotne  jest  zatem,  by  testu

943  Strona 12 uzasadnienia wyroku.
944  Strona 13 uzasadnienia. 
945  Strona 34 uzasadnienia. 
946 Wyrok TK z dnia 12 lutego 2014, sygn.: K 23/10, op. cit.,  s. 34 uzasadnienia.
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konieczności nie sprowadzać do analizy, czy stosowanie poza karnych środków ochrony pozwoli

na osiągnięcie tożsamych rezultatów w sferze ochrony danej wartości. Zwrócić należy uwagę na

proponowane  w  literaturze  mniej  rygorystyczne  ujęcie  omawianego  wymogu.  Wskazuje  się

bowiem, że Konstytucja nie wyklucza uznania niekonstytucyjności takiego aktu prawnego, który

przewiduje surową lecz skuteczną ingerencję  w sferę praw i  wolności człowieka, w przypadku

ustalenia, że możliwe jest posłużenie się przez ustawodawcę środkiem znacznie mniej represyjnym,

a jedynie nieznacznie mniej skutecznym947. 

7 Kryterium „konieczności  ingerencji”  oznacza  coś  więcej  niż  jedynie  „racjonalności  tejże

ingerencji”. Nieprawidłowe jest zatem synonimiczne traktowanie obu kategorii. Nie każda zatem

ingerencja,  która jest  racjonalna,  spełnia  wspomniany warunek  konieczności.  Błędnie  zatem w

wyroku  w  sprawie  SK  48/05  Trybunał  koncentrował  się  na  tym,  czy  obwarowanie  nakazu

zapinania pasów bezpieczeństwa  karą za wykroczenie odpowiada racjonalnie określonym celom.

Stwierdzenie, że za taką decyzją ustawodawcy stały racjonalne względy stanowić powinno dopiero

punkt wyjścia oceny dochowania wymogów proporcjonalności.

8 Przy ocenie  konieczności ochrony danego dobra prawnego przy pomocy instrumentarium

prawa karnego Trybunał  bierze pod uwagę względy pozaprawne. Zwraca uwagę na świadomość

społeczeństwa oraz wynikającą stąd powszechność naruszeń.948 Do takiej argumentacji nawiązał

Trybunał w sprawie P 1/06 Trybunał,  w której przedmiotem oceny był przepis art. 45 ustawy –

Prawo prasowe, w zakresie w jakim przepis przewidywał odpowiedzialność karną za wydawanie

dziennika lub czasopisma bez wymaganej przepisami prawa prasowego rejestracji.  W omawianej

sprawie  Trybunał  przyjął,  że  ingerencja  zakazu  karnej  nie  jest  nadmierna,  a  istotnym,

przemawiającym za tym argumentem było wskazanie na niewysoką kulturę i świadomość prawną

społeczeństwa w omawianej dziedzinie.  Trybunał,  odwołując się  do wątku komparatystycznego,

stwierdził, że w krajach, w których obowiązuje czysty system zgłoszeniowy (nie zaś przewidziany

przepisami  Prawa  prasowego  –  rejestracyjny)  wyższa  jest  kultura  i  świadomość  prawna,  co

zapewnia skuteczność tak ukształtowanego łagodniejszego reżimu. Odczytując ten lapidarnie ujęty

argument  stwierdzić  należy,  że  u  podstaw  rozumowania  Trybunału  legło  założenie,  że  kształt

świadomości prawnej społeczeństwa w ocenianej dziedzinie stosunków społecznych jest  na tyle

niski, że innych niż kary reżim ochrony nie będzie skuteczny. Wydaje się przy tym, że wspominając

o  „świadomości  prawnej”  Trybunał  ma  na  myśli  kulturę  prawną  rozumianą  jako  skłonność

adresatów norm prawnych do przestrzegania obowiązującego prawa. Nieskuteczności pozakarnych

947  Por. K. Wojtyczek, Zasada ….., op. cit.
948 Wyroki w sprawach P 1/06, op. cit., oraz SK 55/13, op. cit.
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środków  ochrony Trybunał  nie  upatruje  przecież  w  braku  wiedzy o  treści  zakazu,  lecz  braku

poszanowania. Trudno byłoby przyjąć, że inaczej kształtuje się wiedza adresatów norm prawnych

w zakresie zakazów o karnym i niekarnym charakterze. 

Zwraca uwagę wadliwie odczytanie przez przez Trybunał w sprawie P 1/06 zadań i funkcji

prawa karnego. Nie jest bowiem celem tej gałęzi prawa ustanawianie sankcji karnej za zachowania,

których bezprawność nie jest w społeczeństwie ugruntowana. Nie sposób pogodzić z wartościami

konstytucyjnymi traktowanie prawa karnego jako instrumentu do poszerzania świadomości prawnej

adresatów norm prawnych. Sprzeciw budzić musi samo już zestawienie przez Trybunał twierdzenia

o  nieświadomości  adresatów  norm  prawnych  co  do  bezprawności  danego  zachowania  ze

stosowaniem sankcji karnych za takie zachowanie. Krytyka wydaje się tym bardziej uzasadniona

gdy się  zważy,  że  Trybunał  nie  odniósł  się  do  skuteczności  innych  niż  prawo  karne  narzędzi

poszerzania świadomości prawnej. 

9 Środki właściwe dla innych reżimów odpowiedzialności nie zapewniają skutecznej ochrony

danemu prawnemu w tych przypadkach, gdy naruszenie powodować może nieodwracalne skutki.

Brak  możliwości  restitutio  in  integrum  przemawiać  będzie  za  zasadnością  skorzystania  przez

prawodawcę z instrumentów prawa karnego, jako że cechą charakterystyczną tej gałęzi prawa jest

prewencja. Wystarczające dla przyjęcia tezy o niedostatecznej skuteczności środków pozakarnych

jest  samo  już  tylko  stwierdzenie,  że  nie  zapewniają  one  pełnej  powrotności  do  stanu  sprzed

naruszenia. Do tej argumentacji odwołano się przy ocenie zasadności kryminalizacji zniesławienia.

Zwłaszcza w przypadki kwalifikowanej odmiany tego  przestępstwa polegającej  na  przekazaniu

zniesławiających treści  za pomocą środków masowego komunikowania się Trybunał wskazał na

niedostateczny charakter ochrony wynikającej z cywilnoprawnych środków ochrony949

10 Podkreślenia  wymaga,  że  sam przepis  Konstytucji  nie  poprzestaje  na  stwierdzeniu,  że

ingerencja w sferę praw i wolności musi być  konieczna. Wskazuje  na dodatkowych warunek,

podkreślając,  że musi to być  „konieczne  w demokratycznym państwie”.  Już zatem wykładnia

gramatyczna omawianego fragmentu art. 31 ust. 3 wskazuje, że możliwe są takie sytuacje, gdy

kryminalizacja  może  spełniać  warunek  konieczności,  lecz  jednocześnie  nie  dochowywać

standardu  wynikającego  z  warunku  „konieczności  w  demokratycznym  państwie”.  W

orzecznictwie  Trybunału  znaczenia  tego  rozróżnienia  dla  zakresu  dopuszczalnej  ingerencji

prawno karnej nie do tej pory nie rozważano.

11 Niczego  w  ocenie  powyższego  kryterium  nie  zmienia  stosowanie  w  orzecznictwie

949 Wyrok TK z dnia 30 października 2006 r., sygn. P 10/06, op. cit., 12 maja 2008 r., sygn. SK 43/05, op. cit.
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Trybunału  łącznie  z  nim   przesłanki  ponadindywidualnych,  odwołujących  się  do  interesu

publicznego racji kryminalizacji. W tym ujęciu akceptowanym przez Trybunał kryterium wyboru

prawnokarnego  reżimu  odpowiedzialności  jest  przewaga  interesu  społecznego  nad

indywidualnym w ściganiu określonej kategorii naruszeń. A contrario można zatem przyjąć, że w

tych wypadkach,  gdy skutki czynu naruszającego dane dobro prawne ograniczają się  do sfery

czysto prywatnej i indywidualnej podmiotu poszkodowanego, brak jest podstaw do dopatrzenia

się uzasadnionych racji dla kryminalizacji950. 

12 W orzecznictwie Trybunału wskazuje się, że sama już tylko waga podlegającego ochronie

dobra prawnego może w niektórych przypadkach uzasadniać konieczność kryminalizacji zachowań

godzących w to dobro. Szczególny konstytucyjny status takich dóbr jak godność człowieka (art. 30

Konstytucji  RP),  życie  (art.  38  Konstytucji  RP)  może  przesądzać  o  zasadności  wyboru

prawnokarnego reżimu ich ochrony951. Kryterium to jest niejasne, do pewnego stopnia arbitralne i

nieoperatywne. Nie wyjaśnia jakie w istocie cechy konkretnych konstytucyjnych praw predestynują

je do prawnokarnej ochrony. O ile w odniesieniu do wspomnianych dwóch wartości należałoby się

co do zasady zgodzić z tezą o potrzebie udzielenia im intensywnej ochrony, rozszerzenie katalogu

takich szczególnych praw byłoby dyskusyjne. Nieoperatywność  proponowanego kryterium wyraża

się również w tym,  że nie oferuje  ono żadnych wymiernych przesłanek do oceny koniecznego

charakteru kryminalizacji. Ponadto, o ile można by akceptować perswazyjną siłę tego argumentu w

odniesieniu do generalnie ujętego wymogu objęcia danego dobra prawnego prawnokarną ochroną,

niczego nie jest on w stanie wyjaśnić w aspekcie granic i intensywności takiej ochrony (np. czy

ograniczać ją tylko do umyślnych zamachów, czy zasadny i dopuszczalny jest wnioskowy tryb ich

ścigania, czy różnicować intensywność prawnokarnej ochrony itd.).

13  Warunkiem wstępnym oceny koniecznego charakteru danej regulacji jest stwierdzenie, czy

jest  ona również „przydatna” dla realizacji zakładanych przez ustawodawcę celów. W pewnym

sensie mówić bowiem można, że wymóg konieczności zwiera już w sobie warunek adekwatności

(przydatności) – przy pewnych założeniach mówić bowiem można, że ograniczenie nieprzydatne w

ogóle do realizacji danego celu nie jest  tym bardziej do jego osiągnięcia – konieczne. Z uwagi

jednak na fakt, że wymóg przydatności inkorporuje nieco odmienne kryteria oceny, zasadne wydaje

950 Powołany już wyżej wyrok w sprawie P 10/06 op. cit. oraz wyrok TK z dnia 29 września 2008 r., sygn. SK 52/05,
op. cit. pkt 2.2. uzasadnienia.

951 Por. wyrok TK z dnia 30 października 2006, sygn.: P 10/06,  op. cit.,  s. 26 uzasadnienia, w którym stwierdzono:
„należy również zauważyć, iż za objęciem problematyki naruszania czci i dobrego imienia osób regulacją prawa
karnego,  a  nie  tylko prawa cywilnego,  przemawia  omówiony powyżej  ścisły  związek  czci  i  dobrego imienia  z
godnością człowieka. Ta ostatnia jest fundamentalną wartością porządku prawnego i powiązana ściśle z pojęciem
dobra wspólnego.  Art.  1 i art.  30 Konstytucji  nie mogą być traktowane w oderwaniu od siebie, są to bowiem
przepisy określające ideowe podstawy ładu państwowego i społecznego”. 
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się odrębne posługiwanie się również i tym elementem testu proporcjonalności. 

W kontekście wymogu przydatności zwrócić należy uwagę na dostrzegalny w orzecznictwie

Trybunału błąd swoistego przesunięcia kategorialnego. Wydaje się,  że w niektórych wypadkach

Trybunał  błędnie  identyfikuje  przedmiot  oceny  „przydatności”  w  kontekście  przepisu  prawa

karnego i w konsekwencji prowadzi analizę, która w swych konkluzjach nie wyjaśnia stawianego

na wstępie pytania. Podkreślenia wymaga, że kontrolując decyzję ustawodawcy o wprowadzeniu

ingerencji w konstytucyjne wolności i prawa przyjmującą postać normy prawa karnego, wymóg

przydatności odnosić należy  do tej ostatniej.  Wprowadzenie zakazu ma  zatem nadawać się  do

realizacji celu, jakim jest ochrona dobra prawnego przed zachowaniami godzącymi w to dobro. Dla

uzasadnienia omawianego przymiotu normy prawa karnego nie jest wystarczające wykazanie, że

przydatna dla realizacji tegoż celu jest norma sankcjonowana, której przepis prawa karnego udziela

sankcji.  Konieczne jest  jeszcze udowodnienie,  że wprowadzenie normy sankcjonującej znajdzie

przełożenie na sposób przestrzegania normy sankcjonowanej. To założenie przyjmuje się zawsze w

orzecznictwie  milcząco  i  bez  głębszego  dowodu952.   W  tych  tymczasem  przypadkach,  gdy

zachowanie karalne nie jest postrzegane przez adresatów norm prawnych jako naganne, bądź gdy

istnieją  poważne  deficyty  w  możliwościach  wykrywczych  w  odniesieniu  do  danej  kategorii

przestępstw, założenie, o którym mowa, może nie być bezdyskusyjne.

5 Kryteria konstytucyjnej oceny sposobu ujęcia warunków karalności (znamion typu

czynu zabronionego)

1 Przesądzenie, że ingerencja w konstytucyjne prawa i wolności jednostki jest legitymowana

oraz  ustalenie,  że  uprawnione  jest  posłużenie  się  prawnokarnym reżimem ochrony społecznie

doniosłego  dobra  prawnego  nie  kończy  oceny  poprawności  decyzji  kryminalizacyjnej.  Istotne

znaczenie  ma  jeszcze  sposób opisania  przez  ustawodawcę  warunków karalności.  Uzasadnienie

dopuszczalności prawnokarnej ingerencji w sferę praw i wolności jest równie istotne co adekwatne

do tych potrzeb ukształtowanie zakresu zakazu. Każdy przypadek nazbyt  szerokiego jego ujęcia

prowadzi bowiem do nieuzasadnionego wkroczenia w chronioną sferę i sprawia,  że zakaz karny

trafia  „poza  cel”.  Również  i  w tym miejscu  zasadne  jest  zwrócenie  uwagi na  współzależność

omawianego  tu  etapu  oceny  decyzji  kryminalizacyjnej   oraz  tych  omówionych  w  toku

poczynionych  do  tej  pory  rozważań.  Punkt  odniesienia  dla  oceny  adekwatności  opisu  czynu

zabronionego stanowi bowiem zawsze prawidłowa identyfikacja dóbr pozostających w kolizji oraz

należyte uwzględnienie czynników wpływających na sposób jej rozstrzygnięcia. 

952 Por. zwłaszcza wyrok TK z dnia z dnia 29 września 2008 r., sygn. SK 52/05, op. cit.

414



2 Odrębnym problemem związanym z zakresem kryminalizacji jest niedookreślony charakter

znamion, którymi ustawodawca posłużył się  w opisie  typu czynu zabronionego. Kwalifikowane

wady  językowej  warstwy  tekstu  ustawy  karnej  powodować  bowiem  mogą,  że  w  zakresie

zastosowania  zakazu  znajdą  się  takie  zachowania,  których  kryminalizacja  nie  jest  w  ogóle

uzasadniona  w  perspektywie  zasadniczego  celu  przepisu.  Problem  wykroczenia  poza  zakres

uzasadnionej kryminalizacji nakłada się w tym przypadku z wadliwością techniczno-legislacyjną

przepisu.  Naruszone zostają  zatem dwie istotne konstytucyjnie zasady prawa karnego  – zasada

proporcjonalności oraz dostatecznej określoności. 

 Otwartość przepisu na różnorodne i rozbieżne interpretacje, które prowadzić mogą do objęcia

zakresem  zakazu  klas  zachowań  sprzecznych  bądź  co  najmniej  nieuzasadnionych  racjami

kryminalizacji, może stanowić samodzielną wadę dyskredytującą zgodność przepisu prawa karnego

z Konstytucją953. Problemem, który w omawianym tu kontekście widoczny jest  w orzecznictwie

Trybunału jest odgraniczenie tych wypadków, gdy wskazana postać wadliwości przesądzać będzie

o potrzebie wyeliminowania normy z systemu prawa jako sprzecznej z ustawą zasadniczą od tych,

gdy  trafne  będzie  uznanie,  że  ciążący  na  organach  stosujących  prawo  obowiązek  stosowania

wykładni zgodnej z Konstytucją przemawiać będzie za wydaniem afirmatywnego orzeczenia przez

Trybunał Konstytucyjny, z jednoczesnym zaakcentowaniem potrzeby dokonywania przez organy

stosujące prawo interpretacji wątpliwej normy w sposób zgodny z Konstytucją. 

3 Twierdzeniom o nadmiernie szeroko zakreślonym zakresie karalności przeciwstawia się  w

orzecznictwie Trybunału możliwość skorzystania przez organy stosujące prawo z szeregu instytucji

pozwalających na rezygnację z odpowiedzialności karnej bądź na minimalizację sankcji karnej. W

odpowiedzi  na  prezentowane  przez  podmioty  inicjujące  postępowanie  twierdzenia  dotyczące

nazbyt szerokiego zakresu kryminalizacji wynikającego z kwestionowanych przepisów, wskazuje

się na  możliwość powołania się  przez organy stosujące prawo na instytucję znikomego stopnia

społecznej  szkodliwości  jako  na  instrument  korekty  pewnych  generalno-abstrakcyjnych

rozstrzygnięć ustawodawcy. 

 Argumentacja  ta  nie  jest  przekonująca.  Konsekwentnie  oddzielać  bowiem  trzeba  ocenę

wyznaczonego sposobem ujęcia znamion pola kryminalizacji od konkretnych instrumentów prawa

karnego, pozwalających w szczególnych przypadkach na łagodzenie bądź nawet na rezygnację z

pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej.

 Nie  jest  zatem  trafne  odwołanie  się  do  możliwości  umorzenia  postępowania  karnego  z

953 Wyrok TK z dnia 19 lipca 2011 r., sygn.: K 11/10, op. cit, pkt 5.1.2.3 – 5.1.2.7 uzasadnienia. 
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powołaniem na  znikomą społeczną  szkodliwość  zarzucanego  sprawcy czynu  jako  na  argument

przemawiający za zgodnością z  Konstytucją przepisu prawa karnego, który nadmiernie szeroko

zakreśla  granice  penalizacji.  Istotą sporu jest  bowiem właśnie normatywny kształt  generalnej i

abstrakcyjnej  normy.  Nie  każde  zresztą  zachowanie,  które  pozostaje  na  obrzeżach  zakazu

wynikającego  z  danej  normy  prawa  karnego  i  z  tego  względu  nasuwa  wątpliwości  co  do

adekwatności przyjętego przez ustawodawcę opisu, odznacza się cechami, o których mowa w art.

115 § 2 k.k. Zachowanie, którego kryminalizacja wydaje się nieuzasadniona w świetle art. 31 ust 3

Konstytucji RP, może być zatem społecznie szkodliwe w stopniu większym niż znikomy. Przykład

takiego zachowania można wskazać nawet na gruncie orzecznictwa Trybunału. W sprawie P 3/06,

w  której  Trybunał  zakwestionował  zgodność  z  Konstytucją  fragmentu  zakresu  karalności

przestępstwa  z  art.  226  § 1  k.k.,  wskazano,  że  zachowanie  polegające  na  znieważeniu

funkcjonariusza publicznego podczas, lecz nie w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,

nawet dokonane niepublicznie, „nie może być więc traktowany jako okoliczność per se wpływająca

na uznanie braku społecznej szkodliwości (por. art. 1 § 2 k.k.), ponieważ niepubliczny charakter

zachowania  został,  jak  wynika  z  porównania  wskazanych  konstrukcji  normatywnych,

intencjonalnie  objęty  przez  prawodawcę  zakresem  ścigania”954.  Przyjmowane  przez  Trybunał

założenie,  zgodnie z którym instytucja materialnego  elementu definicji przestępstwa nie będzie

wystarczająco gwarantować zgodności stosowanego przepisu z Konstytucją.

Podkreślenia wymaga też konieczność konsekwentnego rozróżnienia szkodliwości społecznej

ocenianej  in  abstracto,  w  odniesieniu  do  klasy  zachowań,  od  szkodliwości  rozpatrywanej  w

kontekście  konkretnego  czynu.  Zasadniczo  w  doktrynie  prawa  karnego  wyróżnia  się  bowiem

społeczną szkodliwość, która jest dyrektywą dla ustawodawcy, nakazującą kryminalizację czynów

o odpowiednim ładunku ujemności (tzw.  nullum crimen sine periculo sociali) oraz  społecznej

szkodliwości  in  concreto,  a  więc  o  ocenie  karygodności  konkretnego  czynu,  która  może

przemawiać na rzecz odpowiedzialności w konkretnej sprawie lub jej wyłączeniu, mimo że zakaz

karny  został  formalnie  naruszony955.  Z  punktu  widzenia  oceny  konstytucyjności  przepisu,

możliwość zastosowania przez organ stosujący prawo powołanie się na znikomy stopień społecznej

szkodliwości  winno  mieć  charakter  ograniczony.  Możliwość  uniknięcia  penalizacji  takiego

zachowania, które wprawdzie w sensie formalnym wchodzi w zakres kryminalizacji, lecz z punktu

widzenia  zawartości i  nasilenia  bezprawia  nie  odpowiada  zakładanej przez ustawodawcę  dozie

niebezpieczeństwa, jakie zwykle i typowo dane zachowanie stwarza dla dobra prawnego, nie może
954 Por. s. 11 uzasadnienia wyroku TK z dnia 11 października 2006, sygn. P 3/06, op. cit.
955 M. Królikowski, R. Zawłocki, (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz...., op. cit. Komentarz do art. 1 k.k.

teza 115, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz..., op. cit., Komentarz do art. 1 k.k., tezy 28-34, M.
Dąbrowska-Kardas, O dwóch znaczeniach pojęcia społecznego niebezpieczeństwa czynu, CzPKiNP 1997, Nr 1, s.
29-30.
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ubezskuteczniać oceny zgodności normy z Konstytucją. 

Dodatkowy  argument  przemawiający  za  nieprzystawalnością  instytucji  znikomego  stopnia

społecznej szkodliwości do niwelowania konsekwencji wynikających z nazbyt szerokiego z punktu

widzenia wymogów konstytucyjnych ukształtowania zakresu karalności odwołuje się do struktury

przestępstwa. Zachowanie wchodzące w skład tego fragmentu pola kryminalizacji, który wykracza

poza legitymowaną na gruncie konstytucyjnym ingerencję nie ma charakteru bezprawnego. Nie jest

zatem w stosunku do nich w ogóle możliwe  badanie jego karygodności. Przywołać należy w tym

miejscu  rozróżnienie  zaproponowane przez A.  Zolla,  zgodnie  z  którym,  czym innym jest  brak

społecznej  szkodliwości,  rozumianej  jako  naganność  momentów  przedmiotowych,  takich  jak

zagrożenie  dla  dobra  prawnego  i  naruszenie  reguł  postępowania  z  tym dobrem,  czym innym

znikomy stopień  społecznej  szkodliwości  czynu,  wyznaczany  przez  momenty  przedmiotowe  i

podmiotowe  wskazane  z  art.  115  § 2  k.k956.  Ten  pierwszy  aspekt  ma  znaczenie  dla  oceny

bezprawności  czynu,  drugi  zaś  stanowi  przedmiot  oceny  karygodności  konkretnego  czynu  i

ewentualnego zastosowania art. 17  § 1 pkt 3 k.p.k.  Trafnie ujmuje to również M. Królikowski,

wskazując, iż  organ procesowy, ustalając przestępność konkretnego zachowania, musi ocenić, tuż

po rozpoznaniu, że czyn wyczerpuje znamiona ustawowe i w sposób naganny zagraża dobru lub

narusza reguły postępowania z dobrem (ocena bezprawności) - czy jest on karygodny w stopniu

wyższym  niż  znikomy957.  Wątpliwości  związane  z  niedochowaniem  przez  ustawodawcę  przy

formułowaniu  warunków karalności  wymogów  wynikających  z  art.  31  ust.  3  Konstytucji  RP

(rozpatrywanego  w kontekście  konkretnych  praw  podmiotowych,  w  które  godzi  zakaz  karny)

lokować należy w tej pierwszej z wymienionych wyżej płaszczyzn. Dostrzegając taką wadliwość

przepisu prawa karnego (po wnikliwej i nakierowanej na uwzględnienie kontekstu konstytucyjnego

wykładni znamion), sąd nie jest uprawniony do zastosowania art. 1  § 2.  Winien albo w ramach

dopuszczalnej wykładni prokonstytucyjnej stwierdzić brak bezprawności takiego zachowania bądź

– gdy wykładnia taka wykraczałaby poza granice interpretacji – skorzystać z  trybu z  art.  193

Konstytucji RP.

 Z tej perspektywy krytycznie ocenić należy zawarty w uzasadnieniu wyroku w sprawie P 27/11

wywód Trybunału, zmierzający do wykazania, że zarzuty sądu pytającego, kwestionujące zakres i

sens  kryminalizacji  przestępstwa z art.  90  prawa  budowlanego,  są  bezpodstawne   z  uwagi  na

możliwość  skorzystania  przez  sąd  z  instytucji  znikomego  stopnia  społecznej  szkodliwości958.

Prawidłowa rekonstrukcja wątpliwości konstytucyjnych sądu – niezależnie od dostrzeżonych przez

956 A.  Zoll,   Okoliczności  wyłączające  bezprawność,  Warszawa  1982,  s.  43  i  86,  tenże:,   Materialne  określenie
przestępstwa, Prok. i Pr. 1997, Nr 2, s. 7. 

957 M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks Karny. Część ogólna..., op. cit., teza 128 do art. 1.
958 Por. pkt 4 uzasadnienia. 
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Trybunał niedociągnięć formalnych i merytorycznych pytania prawnego – prowadzi do wniosku, że

ich istotą było poddanie w wątpliwość zasięgu kryminalizacji wynikającego z art. 90 wspomnianej

ustawy. Zdaniem sądu, w polu kryminalizacji znajdowały się takie zachowania, które nie niosą z

sobą zagrożenia dla żadnego z konstytucyjnie istotnych dóbr, te zaś spośród nich które taki ładunek

naganności  posiadają,  podlegają  kryminalizacji  na  podstawie  przepisów  kodeksu  karnego.

Zdyskredytowanie tak sformułowanych wątpliwości odwołaniem do możliwości skorzystania przez

organy stosujące prawo z art. 1 § 2 k.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. nie było prawidłowe.

Prawidłową wagę i znaczenie przydał zaś Trybunał omawianej okoliczności w sprawie P 3/06.

Wspomniano już wyżej,  że na gruncie tej sprawy sformułowano prawidłowy pogląd, zgodnie z

którym sam fakt, że dany fragment pola kryminalizacji wykracza poza ramy nakreślone treścią art.

31 ust.  3 Konstytucji nie  zawsze musi oznaczać,  że czyn o takich cechach zostanie uznany za

społecznie szkodliwy w stopniu znikomym959.

 Za prawidłowe uznać  natomiast należy traktowanie przez Trybunał konstrukcji z art. 1 § 2 k.k.

jako elementu oceny proporcjonalności sensu stricto kontrolowanej decyzji kryminalizacyjnej960. W

istocie bowiem przewidziana przez ustawodawcę możliwość rezygnacji przez sąd ze stosowania

normy prawa  karnego w tych przypadkach,  gdy konkretny czyn  wypełnia  od strony formalnej

znamiona  czynu  zabronionego  pod  groźbą  kary,  lecz  z  uwagi  na  dodatkowe,  wskazane  przez

ustawodawcę  cechy,  jest  błahy,  pozwala  na  dostosowanie  surowości  ingerencji  w  sferę  praw

jednostki, do stopnia naganności podjętego przez sprawcę zachowania . 

4 U podstaw opisu każdego typu czynu zabronionego leży kolizja konstytucyjnie istotnych dóbr

i wartości. Kształt znamion typu czynu zabronionego winien zatem w sposób możliwie dokładny

odzwierciedlać rezultat tej kolizji.  Podstawowym punktem odniesienia dla oceny sposobu ujęcia

przez ustawodawcę warunków karalności jest przeprowadzona w oparciu o opisane wyżej elementy

procedura  identyfikacji  dóbr  pozostających  w  kolizji,  ważenia  tych  dóbr  i  poszukiwania

konstytucyjnie  istotnych   racji  rzutujących  na  konstytucyjnie  pożądany  sposób rozstrzygnięcia

kolizji.  Do wyników prowadzonego wedle opisanych wyżej zasad procesu oceny relatywizować

należy ocenę szerokości zakresu karalności wynikającego z analizy znaczenia znamion typu czynu

zabronionego. 

5 Oczywiste jest, że w całej klasie zachowań karalnych na gruncie danego przepisu znajdują się

takie, które w różnym stopniu zagrażają lub godzą w chronione dobro prawne. Odmienność ta jest
959 Wyrok TK z dnia 11 października 2006 r., sygn: 3/06, op. cit.
960 Tak np. w wyrokach w sprawach: P 1/06, op. cit. pkt 6 uzasadnienia, P 10/06, pkt 4.7 uzasadnienia, P12/09, op. cit.

pkt 3.6 uzasadnienia, SK 65/12, op. cit. pkt 4.14 uzasadnienia.

418



nieodłącznym  elementem  typizacji,  która  obejmuje  ujęte  w  sposób  możliwie  najbardziej

zgeneralizowany cechy zachowań karalnych.

Granice  akceptacji  wspomnianego  zróżnicowania  w  intensywności  zagrożenia  dla  dobra

prawnego,  jakie  pociągają  za  sobą  poszczególne  typy zachowań  realizujących  znamiona  typu,

wyznacza kolizja tych zachowań z innymi konstytucyjnie istotnymi wartościami i dobrami. W tych

przypadkach, gdy zachowanie formalnie realizujące znamiona typu czynu zabronionego niesie z

sobą  niższy  niż  zakładany  na  gruncie  tego  typu  ładunek  zagrożenia  dla  dobra  prawnego,  a

jednocześnie godzi w inną konstytucyjnie istotną wartość, zasadnie formułować należy wątpliwości

co do zgodności znamion z zasadą proporcjonalności. Opisana sytuacja falsyfikuje zatem sposób

rozstrzygnięcia  kolizji  dóbr,  którego wynikiem było  wprowadzenie  typu czynu  zabronionego o

określonych znamionach. Elementem pomocniczym testu, o którym w tym miejscu mowa, może

być  przeprowadzenie  myślowej  operacji  polegającej  na  cofnięciu  się  do  etapu  podejmowania

decyzji  kryminalizacyjnej  w  celu  sprawdzenia,  czy  procedura  oceny  proporcjonalności

przeprowadzona ponownie już tylko w perspektywie tego zachowania, pozwoliłaby na akceptację

kwestionowanego sposobu ujęcia znamion. 

6 Prawidłowy sposób prowadzenia  takiej  oceny widoczny jest  na  tle  analizy uzasadnienia

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r.  w sprawie P 3/06. Trybunał

uznał,  że  intensywniejsza  penalizacja  zachowań  polegających  na  znieważeniu  funkcjonariusza

publicznego tylko w takim zakresie spełnia konstytucyjny wymóg proporcjonalności, w jakim jest

niezbędna  do  zapewnienia  niezakłóconego  i  efektywnego  wykonywania  konkretnych czynności

organów władzy. Typizacja odrębnego przestępstwa zniewagi funkcjonariusza publicznego odnosić

się powinna – zdaniem Trybunału - do zachowań nie tylko mających związek z wykonywaniem

funkcji  przez  funkcjonariusza  publicznego,  ale  także występujących w toku jego  działań.  Test

proporcjonalności  spełnia  zatem tylko  taka  regulacja  przestępstwa  z  art.  226  §  1  k.k.,  która

zakresem  zachowań  zabronionych  pod  groźbą  kary  obejmuje  znieważenia  funkcjonariusza

publicznego  dokonane  w  trakcie  wykonywania  przez  niego  konkretnej  czynności  służbowej  i

godzące  tym  samym  nie  tylko  w  cześć,  godność  i  dobre  imię  samego  funkcjonariusza  i

reprezentowanej przez niego instytucji, lecz także w prawidłowość podejmowania tej czynności.

Analizując  mechanizm,  w  oparciu  o  który  TK  w  sprawie  P  3/06  prowadził  kontrolę

konstytucyjności zakwestionowanego przepisu art.  226 § 1 k.k.,  stwierdzić  należy,  że punktem

wyjścia była w tej ocenie identyfikacja przedmiotu ochrony przestępstwa z art. 226 § 1 k.k. Stopień

zagrożenia,  jaki dla  chronionych w tym przepisie  dóbr  prawnych niosą zachowania realizujące

znamiona  typu  czynu  zabronionego,  uznany  został  nie  tylko  za  podstawową  przesłankę
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kryminalizacji,  lecz  także  za  kluczowy  wyznacznik  sposobu  opisu  karalnego  zachowania.  Z

rozważań TK wynika, że sposób opisu cech zachowania karalnego, jako jeden z podstawowych

elementów zakresu zastosowania normy sankcjonującej, jest jednym z głównych warunków oceny

intensywności  ingerencji  ustawodawcy  w  sferę  konstytucyjnych  wolności  i  praw  człowieka.

Wnosić można, że zgodnie ze stanowiskiem TK, za pożądany i konstytucyjnie poprawny (choćby

tylko z punktu widzenia zasady proporcjonalności) uznać należy opis,  w którym treść znamion

danego typu czynu zabronionego jest  kształtowana w taki sposób,  że z jednej strony zapewnia

efektywną i możliwie pełną ochronę wszystkich chronionych danym przepisem dóbr prawnych, z

drugiej  zaś  nie  zawęża  zakresu  zachowań  dopuszczalnych  ponad  wyznaczoną  koniecznością

ochrony tych dóbr miarę. Powyższy sposób oceny konstytucyjności (proporcjonalności) regulacji

prawnokarnej wymaga precyzyjnego i poprawnego ustalenia dobra prawnego, jakie podlegać ma

ochronie.  Trybunał  Konstytucyjny  w  wyroku  w  sprawie  P  3/06  dostrzegł,  że  typ  czynu

zabronionego  z  art.  226  §  1  k.k.  ma  dwa  przedmioty  ochrony:  prawidłowe  funkcjonowanie

instytucji państwowych i samorządowych oraz godność funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu

przybranej.  Dobra  te  pozostają  w  takim związku,  że  prawidłowe  funkcjonowanie  wskazanych

powyżej  instytucji  chronione  jest  poprzez  zapewnienie  poszanowania  dla  funkcjonariuszy

publicznych,  pełniących  obowiązki  służbowe.  Dalej  TK  zauważył,  że  konieczność  ochrony

autorytetu instytucji państwowej wiąże się w pierwszym rzędzie z samym wykonywaniem funkcji

organu  państwowego.  System prawny  nie  może  tolerować  sytuacji,  kiedy podejmowane  przez

organ  państwowy  działania  byłyby  paraliżowane  albo  co  najmniej  wydatnie  osłabiane  przez

zachowania adresatów takich działań w toku (podczas) wykonywanych czynności.  Wzmocnienie

intensywności  sankcji  karnej  wydaje  się  w  takim  wypadku  usprawiedliwione  potrzebą

efektywnego, niezakłóconego realizowania funkcji przez organ państwowy. Cel, jakim jest ochrona

autorytetu  organów  władzy  publicznej,  związany  jest  ściśle  z  zapewnieniem  możliwości

efektywnego  wykonywania  funkcji  przez  instytucje  demokratycznego  państwa,  a  więc  także  z

ochroną wartości wpisującej się w szersze pojęcie porządku publicznego961.  

7 Analiza sposobu ujęcia warunków karalności winna być nadto prowadzona w perspektywie

intensywności  powiązania  zachowań  podlegających  kryminalizacji  z  chronionym  na  gruncie

danego przepisu, konstytucyjnie istotnym, dobrem prawnym. 

W pierwszej kolejności winna brać pod uwagę, czy zachowania te prowadzą do narażenia dobra

prawnego na niebezpieczeństwo, czy też do jego naruszenia. W tym pierwszym przypadku istotne

jest,  czy stwarzane  przez dane  zachowanie  niebezpieczeństwo  ma  na  gruncie  danego  przepisu

961  Strona 24 uzasadnienia. 
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charakter  konkretny  czy  abstrakcyjny.  Ocenie  poddać  należy,  czy  czyn  zabroniony  jest

wyodrębnioną w osobne przestępstwo czynnością przygotowawczą do popełnienia innego czynu

bezpośrednio zmierzającego do naruszenia dobra prawnego. Ocena, o której mowa, winna mieć na

względzie prawidłowość, zgodnie z którą im zachowanie karalne bardziej oddala się od naruszenia

dobra prawnego, im powiązanie to ma charakter bardziej pośredni, tym bardziej skrupulatna winna

być weryfikacja uzasadnionego charakteru takiej kryminalizacji na gruncie konstytucyjnym.  Nie

sposób bowiem wykluczyć,  że  przy pewnych  dodatkowych założeniach  zgodna  z  założeniami

konstytucyjnymi będzie kryminalizacja na dalekim przedpolu naruszenia danego dobra  prawnego.

Pogląd ten  znajduje  oparcie  w twierdzeniach prezentowanych w literaturze przedmiotu,  gdzie

podnosi się nawet, iż cechą specyficzną prawa karnego jest wprowadzenie karnoprawnej ochrony

przez  system  sankcji  już  na  przedpolu  naruszenia  dobra  prawnego  chronionego  normą

sankcjonowaną962.  Stwierdzić  jednak  trzeba,  że  nie  każdy przypadek  takiego  sposobu  typizacji

będzie konstytucyjnie legitymowany, jako że każdorazowo niezbędna jest tu identyfikacja wartości,

którym taka postać ingerencji służy.  Wśród czynników wpływających na możliwość akceptacji

oddalenia kryminalizacji od naruszenia dobra prawnego wskazuje się w orzecznictwie Trybunału

wagę i konstytucyjny status podlegającego ochronie dobra963, wysoki stopień niebezpieczeństwa,

jaki wiąże się z podjęciem samych już tylko czynności na przedpolu naruszenia964, nieodwracalny

charakter   naruszenia  dobra prawnego965,  brak szczególnych  konstytucyjnych racji  dla  ochrony

podjętego  zachowania966,  istnienie  mechanizmów  pozwalających  na  minimalizację

kryminalizacji967,  nieusuwalne trudności dowodowe w kryminalizacji zachowań polegających na

niektórych postaciach naruszenia dobra prawnego968.

962 A. Zoll, Odpowiedzialność karna za czyn niesprowadzający …, op. cit., s. 9.
963 Wyroki TK z dnia: 29 września 2008 r., sygn. SK 52/05, op. cit., z dnia 25 lutego 2014 r., sygn.: SK 65/12, op. cit.,

pkt 7.9 uzasadnienia.
964 Zrównujący w zasadzie tę fazę z popełnieniem czynu naruszającego dobro prawne.
965 Wyroki TK z dnia , sygn.: P 1/06, op. cit. SK 52/05, op. cit.
966 Ten warunek został sformułowany w sprawie SK 35/12, op. cit. w związku z zarzutem nieuzasadnionej ingerencji

zakazem  karnym  w zachowanie  polegające  na  nieskutecznym podżeganiu do popełnienia  czynu  zabronionego
polegającego na wręczeniu korzyści majątkowej. Skarżący wskazywał na nieuzasadnione racjami konstytucyjnymi
wkroczenie w sferę wolności osobistej jednostki (art. 31 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1).  Odmawiając temu zarzutowi
zasadności Trybunał wskazał, że: „W przypadku skarżącego wartością tą (dobrem prawnie chronionym) było, jak
już  wskazano,  zapewnienie  prawidłowego  funkcjonowania  instytucji  państwowych  (ochrona  przed  korupcją).
Jednocześnie  skarżący  nie  przedstawił  żadnych  argumentów,  by  wykazać,  że  tak  zidentyfikowana  wartość,
konfrontowana z wolnością osobistą skarżącego, nie zasługuje na ochronę na płaszczyźnie prawa karnego” (pkt 9
uzasadnienia).  Istotą argumentu jest – jak należy sądzić – to, że podlegające kryminalizacji zachowanie nie było
przejawem  korzystania z żadnego szczególnego prawa konstytucyjnego prócz ogólnie rozumianej wolności  do
podejmowania zachowań nie bezprawnych. W kolizji tak określonego prawa z potrzebą ochrony wskazanego przez
Trybunał dobra prawnego, brak było uzasadnionych podstaw do rezygnacji z kryminalizacji na przedpolu. 

967 Por. wyroki TK z dnia sygn. K 11/10, op. cit., SK 35/12, op. cit., SK 55/13, op. cit.
968 W sprawie SK 55/13,  op. cit. zwrócono uwagę, że jedną z racji przemawiających za kryminalizacją posiadania

niewielkich ilości środków odurzających na własne potrzeby jest brak możliwości skutecznego i przekonującego w
perspektywie realiów dowodowych odróżnienia zachowań posiadania takich substancji w celach konsumpcyjnych
od ich posiadania w celach handlowych.
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6 Kryteria oceny konstytucyjności sankcji przewidzianej za dany typ czynu zabronionego

1 Przy  ocenie  surowości  związanych  z  danym  typem  czynu  zabronionego  konsekwencji

Trybunał uwzględnia nie tylko rodzaj i  wysokość kar,  lecz także praktykę ich wymierzania.  W

sprawie  P  10/06  ustosunkowując  się  do  zarzutów  związanych  ze  zbytnią  surowością

przewidzianych  w  art.  212  k.k.  kar,  Trybunał  wskazał,  że  przytoczone  przez  uczestników

postępowania dane dotyczące praktyki sądów polskich dowodzą, że z możliwości orzeczenia kary

pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 212 § 1 i 2 k.k. korzystają one w sposób nacechowany

daleko idącą  powściągliwością969.  Ta okoliczność stanowiła  istotną przesłankę przyjęcia,  że kary

przewidziane w kwestionowanym przepisie nie mogą być uznane za zbyt surowe. 

2 Trybunał szeroko zakreśla granicę konsekwencji, które bierze pod uwagę przy ocenie stopnia

dolegliwości ocenianych sankcji. Po pierwsze Trybunał uwzględnia rodzaje kar i środków karnych

których zastosowanie jest  lub może być bezpośrednią konsekwencją ustalenia odpowiedzialności

karnej.  Chodzi tu o całokształt przepisów prawa karnego wyznaczających granice możliwych do

orzeczenia kar lub określających warunki stosowania poszczególnych instytucji wymiaru kary. 

Trybunał  dokonuje  jednak  niekiedy  oceny  surowości  grożących  sprawcy  naruszenia

konsekwencji  w szerszej jeszcze  perspektywie.  W sprawie  SK 42/09970,  w  której  przedmiotem

oceny była regulacja art. 45 w zw. z art. 7 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz w zw. z art. 20 ust. 1 zd. pierwsze

ustawy Prawo prasowe z art.  31 ust.  3 w zw.  z  art.  54 ust.  1 Konstytucji,  oceniając surowość

zastosowania  reżimu  odpowiedzialności  karnej  za  wskazany  wyżej  typ  naruszenia,  Trybunał

zwrócił uwagę, że skarżący, przeciwko któremu warunkowo umorzono postępowanie karne o czyn

z  zaskarżonego  art.  45  Prawa  prasowego,  utracił  –  z  mocy stosowanych  przepisów ordynacji

wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików województw– prawo wybieralności i utracił mandat

radnego. Ocena intensywności wkroczenia przez ustawodawcę karnego w sferę praw i wolności

prowadzona tu zatem była w szerokiej perspektywie ogólnosystemowych konsekwencji przypisania

odpowiedzialności karnej. Pogląd o konieczności uwzględniania również i tych skutków skazania

zasługuje na aprobatę. Zwraca uwagę, że normatywny kształt niektórych niektórych spośród tego

typu  rozwiązań  wskazuje,  że  są  one  stosowane  automatycznie,  w  związku  z  samym  tylko

prawomocnym orzeczeniem sądu. Wyraźnie rysuje  się  zatem związek tych środków z reżimem

odpowiedzialności karnej.  Nie może mieć tu rozstrzygającego znaczenia odmienna funkcja tego

969  Punkt 4. uzasadnienia,  s. 30.
970  Wyrok TK z dnia 14 grudnia 2011 r., sygn.: SK 42/11, OTK ZU 10/A/2011, poz. 118.
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typu środków971.

3 Istotnym elementem oceny nadmiernej surowości sankcji jest zdolność środka łagodniejszego

do  odwrócenia  skutków naruszenia  prawa.  W tym ujęciu,  kara  nie  może  być  uznana  za  zbyt

surową,  jeśli rozwiązanie łagodniejsze nie  jest  w stanie  przywrócić stanu sprzed naruszenia,  w

szczególności zaś usunąć wszystkich jego negatywnych skutków. Powołując się  na tę interpretację

Trybunał uznał,  że sankcja karna grożąca za publiczne zniesławienie innej osoby, nie może być

uznana  za  naruszającą  zasadę  proporcjonalności.  Trybunał  stwierdził,  że:  „sankcja  może  być

uznana za wystarczającą ewentualnie w sytuacji, gdy pozwala w całości lub w przeważającej części

„przywrócić  stan  poprzedni”.  Zniesławienie  należy  do  takich  działań,  których  skutki  są  w

znacznym stopniu „nieodwracalne”. Możliwe jest wynagrodzenie (naprawienie) szkody majątkowej

przez  przywrócenie stanu poprzedniego lub zapłatę odszkodowania pieniężnego,  ale  nie jest  w

pełni  możliwa kompensacja wszystkich negatywnych psychicznych oraz życiowych konsekwencji

zniesławienia.  (…)  osoba  pomówiona  narażona  jest  na  negatywne  społeczne  i  towarzyskie

konsekwencje,  które w  żadnym wypadku nie mogą być „zrównoważone” późniejszym zakazem,

odwołaniem zarzutów, a nawet przeproszeniem. Osoba zniesławiona faktycznie zmuszona jest do

dochodzenia najczęściej  w długotrwałym, kosztownym i czasochłonnym postępowaniu sądowym

ochrony swoich praw. To na niej ciąży w postępowaniu cywilnym ciężar dowodu naruszenia jej

dóbr. Odpowiedzialność za korzystanie z wolności słowa oznaczać powinna obciążenie sankcjami

za jej naruszenie,  które odpowiadają skali szkód materialnych i niemajątkowych, wyrządzonych

przez to naruszenie. Jeżeli określony reżim odpowiedzialności na to nie pozwala, uzasadnione jest

posłużenie się również innymi formami odpowiedzialności”972.

4 W orzecznictwie Trybunału dostrzega się  przyjmowany w literaturze  przedmiotu postulat

rozpatrywania proporcjonalności stosowanych przez ustawodawcę kar nie w relacji konkretny typ

czynu zabronionego – kara, lecz w relacji dany typ czynu zabronionego i grożąca za niego kara a

inny typ  czynu  zabronionego  oraz  grożąca  za  niego  kara.  W odniesieniu  do  tego  pierwszego

podnosi się,  że kara i  przestępstwo są rodzajowo nieporównywalne.  Z tej właśnie  właściwości

wywodzi  się  propozycję  domagania  się  proporcjonalności  kar  i  przestępstw,  co  oznacza

porównywanie kary  z innymi karami, a ciężaru przestępstwa z ciężarami innych przestępstw.973 Jak

się wydaje, do opisanego wyżej sposobu ceny proporcjonalności Trybunał Konstytucyjny nawiązał

w sprawie P 12/09. Odmawiając zasadności zgłaszanym przez sąd pytający wątpliwościom pod
971 Jak  się  wydaje,  obecne  w  orzecznictwie  Trybunału  twierdzenie,  że  nie  mają  one  charakteru  karnego,  lecz

zabezpieczający  prawidłowość  wykonywania  określonych  funkcji  czy  korzystania  z  określonego  rodzaju
uprawnień, może być uznany za dyskusyjny. 

972  Strona 26-27 uzasadnienia.
973  M. Królikowski, Sprawiedliwość…, op. cit., s. 116.
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adresem surowości  sankcji  za  przestępstwo  znieważenia  Prezydenta  RP,  Trybunał  wskazał,  że

odwołanie się przez sąd do ustawowego zagrożenia za przestępstwa z art. 216 k.k. (znieważenie

zwykłe),  art.  226  §  1  k.k.  (znieważenie  funkcjonariusza  publicznego)  oraz  art.  226  §  3  k.k.

(znieważenie  konstytucyjnego  organu państwa) nie mogło  przekonać o zbytniej surowości kary

grożącej za przestępstwo z art. 135 § 2 k.k.  Szerszy katalog dóbr chronionych, jaki wynikał z

zakwestionowanego art.  135 § 2 k.k.  uzasadniał bowiem surowszy charakter sankcji za ten typ

czynu zabronionego974. 

Niezależnie  jednak  od  tego,  argument  ten  traktowany  jest  –  trafnie  –  jako  uzupełniający.

Wydaje się on uzasadniony – tak jak miało to miejsce w sprawie P 12/09 – w przypadku typów

podobnych,  pozostających  w relacji  typ  podstawowy – typ  zmodyfikowany.  Wskazać  bowiem

trzeba, że w pozostałych przypadkach równie istotne problemy co porównanie „czynu” i „kary”

wywołać może prowadzona w kategoriach abstrakcyjnych próba porównania ciężaru gatunkowego

dwóch lub więcej typów czynów zabronionych.

5  Analiza surowości zagrożenia dokonywana jest zawsze w kontekście całokształtu rozwiązań

normatywnych tworzących ustawowe zasady wymiaru kary.  Zbędna wydaje się  w tym miejscu

enumeracja poszczególnych instytucji, które Trybunał bierze pod uwagę, rozpatrując zarzut nazbyt

surowej  kary.  Wystarczające  jest  zwrócenie  uwagi,  że  ocena  proporcjonalności  sankcji

przewidzianej przez ustawodawcę w konkretnym typie czynu zabronionego ma zawsze znacznie

szerszy kontekst  i  odnosi się  do  wszystkich przewidzianych w systemie  prawa karnego  zasad

wymiaru kary oraz instrumentów miarkowania i modyfikacji surowości kary.

7 Wnioski

1 Z orzecznictwa Trybunału jasno wynika przekonanie o potrzebie wkomponowania zasady

proporcjonalności nie tylko w sferę działalności prawodawczej, lecz również w proces wykładni i

stosowania prawa karnego przez właściwe organy. 

2 Sposób prowadzenia wykładni przepisów prawa karnego w kontekście Konstytucji winien

być analogiczny na etapie stanowienia prawa karnego, kontroli jego zgodności z Konstytucją, jak i

stosowania. Posłużenie się  przez organ stosujący prawo rozbudowanym, właściwym działalności

ustawodawczej,  modelem  oceny  zgodności  przepisu  prawa  karnego  z  konstytucyjną  zasadą

proporcjonalności jest gwarancją efektywności gwarancji wynikających z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

974  Punkt 4.1. uzasadnienia, s. 19.
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3 Ocena zgodności przepisu prawa karnego formułującego typ czynu zabronionego winna

być prowadzona z uwzględnieniem sześcioelementowego modelu.  Tworzą go:  (1)  identyfikacja

dobra  prawnego,  którego  ochrona  ma  uzasadnić  kryminalizację,  (2)  identyfikacja  tych  dóbr  i

wartości, w które ingeruje norma prawa karnego, (3) ważenie pozostających na gruncie konkretnej

decyzji  kryminalizacyjnej  w  kolidujących  dóbr  i  wartości;  (4)  ocena  dopuszczalności  wyboru

prawno  karnego  reżimu  odpowiedzialności  karnej  do  ochrony  danego  dobra  prawnego  w

perspektywie wynikających z art. 31 ust. 3 Konstytucji wymogów: konieczności,  przydatności i

proporcjonalności w ścisłym tego słowa znaczeniu ; (5) ocena sposobu ujęcia warunków karalności

(znamion typu czynu zabronionego) (6) ocena konstytucyjności sankcji przewidzianej za dany typ

czynu zabronionego. 

Ta  –  proponowana  w piśmiennictwie  –  formuła  pozwala  na  precyzyjną  a  jednocześnie

kompleksową analizę wszystkich istotnych z punktu widzenia zgodności decyzji kryminalizacyjnej

z wymogami z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP elementów.

4  Większość z wskazanych w art. 31 ust. 3 in fine Konstytucji RP dóbr została opisana przy

pomocy niezwykle  pojemnych  znaczeniowo  klauzul   generalnych.  Wskazany przepis  w  żaden

sposób  nie  precyzuje,  czy  dla  uzasadnienia  kryminalizacji  niezbędne  jest  wykazanie,  że

zakazywane  zachowanie  prowadzi  do  zniszczenia,  naruszenia  konstytucyjnie  istotnego  dobra

prawnego, czy też wystarczający jest  już fakt,  że stwarza ono stan niebezpieczeństwa dla tego

dobra. W tym ostatnim przypadku niejasno rysuje się odpowiedź na pytanie o to, czy niezbędny jest

jakiś sposób oceny i stopniowania potencjalności tego ryzyka. 

5 W  orzecznictwie  Trybunału  Konstytucyjnego  dotyczącym  oceny  decyzji

kryminalizacyjnych wyraźne ujawniły się wątpliwości, co do wymaganego na gruncie art. 31 ust. 3

Konstytucji stopnia konkretyzacji podlegającego ochronie dobra prawnego. Aprobująco odnieść się

należy  do  tych  poglądów,  które  wskazują  na  potrzebę  restryktywnego  odczytania  klauzul

wskazanych w tym przepisie.  Za trafne uznać należy twierdzenia,  zgodnie z którymi zawężenie

powinno  przebiegać  na  dwu  płaszczyznach.  Niezbędne  jest,  po  pierwsze,  ścisłe  odczytanie

kategorii użytych przez ustrojodawcę w art. 31 ust. 3 oraz – pod drugie – wprowadzenie wymogu

bezpośredniości  powiązania  pomiędzy  zakazywanym  zachowaniem  a  podlegającym  ochronie

dobrem prawnym. Im bardziej abstrakcyjny charakter ma dane dobro prawne oraz im luźniejszy i

bardziej pośredni charakter związku pomiędzy zakazem a potrzebą ochrony wartości wymienionej

w  art.  31  ust.  3  Konstytucji,  tym mniejsza  węższy  jest  zakres  legitymowanej  konstytucyjnie

ingerencji ustawodawcy. 
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6 Identyfikacja dóbr prawnych podlegających ograniczenie w związku z wprowadzeniem

przez  ustawodawcę  typu  czynu  zabronionego  wymaga  ustalenia,  na  czym  dokładnie  polega

ustanawianie wspomnianych ograniczeń w przypadku decyzji kryminalizacyjnej.  Prawo karne –

zgodnie  ze  swą  charakterystyką  i  funkcją  w  systemie  prawa  -  udziela  jedynie  sankcji

obowiązującym  już  innym  normom,  wspierając  efektywne  ich  przestrzeganie.  Konsekwentnie

zatem odróżniać należy te ograniczenia, które wynikają z wprowadzenia z normy merytorycznej,

nie będącej norma prawa karnego, od tych, które wynikają z wprowadzenia karalności określonych

kategorii zachowań. 

Również na tej drugiej płaszczyźnie, a więc odnoszącej się tylko do normy sankcjonującej,

decyzja kryminalizacyjna wprowadza ograniczenia w sferze praw i wolności na dwóch dalszych

jeszcze  płaszczyznach.  Obie  należy  mieć  w  polu  widzenia  oceniając  zgodność  decyzji

kryminalizacyjnej  z  zasadą  proporcjonalności.  Pierwsza  z  nich  wiąże  się  z  samym  tylko

ustanowieniem  prawno  karnego  zakazu,  podczas  gdy  druga  materializuje  się  dopiero  w  razie

popełnienia  przez  sprawcę  czynu  zabronionego  pod  groźbą  kary jako  przestępstwo.  Specyfika

pierwszej  wyraża  się  w  zawężeniu  pola  zachowań  zgodnych  z  prawem i  przez  to  jednostce

dozwolonych. Ograniczenie polega tu na zakazaniu lub nakazaniu pewnych zachowań pod groźbą

pociągnięcia  do  odpowiedzialności  karnej.  Druga  ze  wspomnianych  płaszczyzn  dotyczy

kompetencji przysługujących właściwym organom, na podstawie których organy te – w przypadku

dopuszczenia  się  przestępstwa -  są uprawnione do pociągnięcia  sprawcy do  odpowiedzialności

karnej oraz do  orzeczenia  w stosunku do  niego  konkretnych kar,  środków karnych lub innzch

jescye środków.

7 Równie istotne co uzasadnienie dopuszczalności prawnokarnej ingerencji w sferę praw i

wolności jest - z konstytucyjnego punktu widzenia - adekwatne do potrzeb ukształtowanie zakresu

kryminalizacji.  Każdy  bowiem przypadek  nazbyt  szerokiego  jego  ujęcia  prowadzi  bowiem do

nieuzasadnionego wkroczenia w chronioną sferę i sprawia, że zakaz karny trafia „poza cel”.

Stwierdzenie  nadmiernie  szerokiego  zakresu  karalności daje organom stosującym prawo

podstawę do skorzystania z instytucji pozwalających na rezygnację z odpowiedzialności karnej, na

minimalizację sankcji karnej.  W niektórych przypadkach, zwłaszcza w tych, w których nie jest

możliwe  dokonanie  wykładni  przepisu  prawa  karnego  z  Konstytucją,  sąd  zobowiązany  jet

sformułować  pytanie  prawne  do  Trybunału  Konstytucyjnego,  podnosząc  argumenty  i  racje

przekonujące o zachodzącej niezgodności. 

 Wskazana wyżej procedura identyfikacji dóbr pozostających w kolizji,  ważenia tych dóbr i
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poszukiwania  konstytucyjnie  istotnych  racji  rzutujących  na  konstytucyjnie  pożądany  sposób

rozstrzygnięcia  kolizji  stanowi podstawowy punkt  odniesienia  dla  oceny  sposobu  ujęcia  przez

ustawodawcę warunków karalności. 

8 Zachowania pozostające w zakresie karalności na gruncie danego przepisu prawa karnego w

różnym stopniu zagrażają lub godzą w chronione dobro  prawne.  Różnica  ta jest  nieodłącznym

elementem  procesu  typizacji.  Granice  akceptacji  tego  zróżnicowania  wyznacza  kolizja  tych

zachowań z innymi konstytucyjnie  istotnymi wartościami i dobrami.  W tych przypadkach, gdy

zachowanie  formalnie  realizujące  znamiona  typu  czynu  zabronionego  niesie  z  sobą niższy niż

zakładany na gruncie tego typu ładunek zagrożenia dla dobra prawnego, a jednocześnie godzi w

inną  konstytucyjnie  istotną wartość,  zasadnie  formułować  należy wątpliwości co  do  zgodności

znamion z zasadą proporcjonalności. 

9  Analiza  surowości  zagrożenia  dokonywana  być  powinna  w kontekście  szerszym niż  ten

wyznaczony ustawowym zagrożeniem. Punktem odniesienia powinien być tu całokształt rozwiązań

normatywnych, tworzących ustawowe zasady wymiaru kary. 
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Zakończenie

1 Wśród  sformułowanych  na  wstępie  celów  niniejszej  rozprawy  wymieniano  w

szczególności ten, zakładający próbę rekonstrukcji rzeczywistego, aktualnego poziomu gwarancji

konstytucyjnych w obszarze prawa karnego materialnego. Zakładano  również,  by rekonstrukcja

konstytucyjnego  standardu  nie  ograniczała  się  jedynie  do  przytoczenia  i  zestawienia

poszczególnych wypowiedzi sądu konstytucyjnego. Ambicją  pracy była  bowiem również próba

odtworzenia  modelu,  jaki  w  orzecznictwie  Trybunału  stosuje  się  w  procesie  oceny  zgodności

przepisów ustawowych z poszczególnymi wzorcami konstytucyjnymi. 

Tak  określone  cele  realizuje  zorganizowana  wokół  ośmiu  podstawowych  zasad  prawa

karnego  materialnego  –  odpowiadających  ośmiu  rozdziałom  pracy  -  analiza  orzecznictwa

Trybunału  Konstytucyjnego,  dotyczącego  prawa  karnego  materialnego.  W toku  tych rozważań

wskazano  na  podstawowe elementy wyznaczające konstytucyjny standard  w  obszarze każdej  z

zasad  odpowiedzialności  karnej.  Zwracano  przy  tym  uwagę  na  występujące  w  orzecznictwie

różnice,  rozbieżności  i  luki.  Podejmowano  jednocześnie  starania  zmierzające  do  odtworzenia

pewnego uporządkowanego sposobu prowadzenia przez Trybunał Konstytucyjny oceny zgodności

przepisów  prawa  karnego  z  zasadami  konstytucyjnymi.  Starano  się  wychwycić  istotę

formułowanych  przez  Trybunał  poglądów  oraz  zidentyfikować  samo  sedno  wątpliwości  i

problemów konstytucyjnych  wokół danego  zagadnienia.  Przywoływane  poglądy i  zapatrywania

sądu  konstytucyjnego  oceniano  krytycznie,  zwracając  szczególną  uwagę  na  to,  czy  Trybunał

pozostaje konsekwentny w  prezentowanych tezach, czy stanowisko swe rzetelnie i przekonująco

argumentuje. Niezależnie od wywodów zawartych w poszczególnych rozdziałach, w końcowych

ich  fragmentach  podsumowano  nadto  najistotniejsze  spośród  elementów,  kształtujących

konstytucyjny standard w obrębie każdej z poszczególnych zasad. 

Wyrażono  jednak  również  na  wstępie  oczekiwanie,  że  całościowa  analiza  orzecznictwa

Trybunału  Konstytucyjnego  dotyczącego  prawa  karnego  materialnego,  pozwoli  uchwycić

ogólniejszą perspektywę kształtowania się konstytucyjnego standardu w obrębie tej gałęzi prawa.

W tym aspekcie chodziło o oderwanie się od enumeracji poglądów polskiego sądu konstytucyjnego

w  poszczególnych  kwestiach  szczegółowych  i  podjęcie  próby identyfikacji  takich  cech,  które

kształtują ten standard na innej, bardziej generalnej płaszczyźnie.

2  Prowadzona  w  takiej  perspektywie  analiza  nakazywała  przede  wszystkim  dostrzec

ograniczenia, które wiążą się z przyjęciem za podstawę rekonstrukcji konstytucyjnego standardu
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działalności orzeczniczej polskiego sądu konstytucyjnego.  Odczytany z tego orzecznictwa poziom

ochrony determinowany jest takimi elementami, jak ustrojowy status sądu konstytucyjnego i zakres

jego  kognicji.  Trybunał  Konstytucyjny  posiada  legitymację  do  wykładni  Konstytucji,  jednak

funkcję  tę pełnić może tylko w granicach wyznaczonych mu przez ustrojodawcę kompetencji i

tylko  na  warunkach  przez  tegoż  ustrojodawcę  ustanowionych.  Z  tego  względu  rekonstrukcja

konstytucyjnego standardu, dokonywana w oparciu o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego,

uwzględniać  zawsze  powinna  status  ustrojowy  Trybunału  Konstytucyjnego,  w  tym  jego

legitymizację, zakres kognicji, sposób inicjowania kontroli,  najważniejsze zasady postępowania i

orzekania 

Każda refleksja nad konstytucyjnym standardem prawa karnego, przyjmująca za podstawę

orzecznictwo Trybunału,  winna zatem uwzględniać fakt, że nie wszystkie istotne elementy tego

standardu  mogą  zostać  w  tymże  orzecznictwie  uwzględnione.  W  istocie  zatem  poziom

konstytucyjnych gwarancji może kształtować się odmiennie, niżby to wynikało z analizy dorobku

orzeczniczego sądu konstytucyjnego. 

3 W obszarze prawa karnego ograniczenia te widoczne są w kilku niezwykle istotnych z

punktu widzenia konstytucyjnego standardu prawa karnego kwestiach. 

Zwraca w szczególności uwagę, że z uwagi na sposób ukształtowania kognicji polskiego

sądu konstytucyjnego,  problematyczna  jest  jego  kompetencja  do  oceny konstytucyjności  braku

prawno  karnego  reżimu  ochrony  konstytucyjnie  istotnych  dóbr.  Jedynie  w  wąskim  zakresie

wyznaczanym – mającą zresztą swoich przeciwników, a w każdym razie krytyków – koncepcją

pominięć  ustawodawczych,  kontrolą  Trybunału  może  być  objęty  problem  pozytywnych

obowiązków ustawodawcy w zakresie ochrony niektórych wartości konstytucyjnych.

Wątpliwości wystąpiły również przy ocenie możliwości objęcia przez Trybunał zakresem

swej  kontroli  problemu  zbiegu  norm,  skutkujących  multiplikacją  stosowanych  wobec  adresata

normy środków o charakterze represyjnym.  Również  i  w tym kontekście podnoszono, że brak

normy  kolizyjnej  jest  postacią  braku  legislacyjnego,  którego  ocena  pozostaje  poza   kognicją

polskiego sądu konstytucyjnego. 

Wspomniano  już  wyżej,  że  istotnym  elementem  o  charakterze  ustrojowym,  który

determinuje kształt konstytucyjnego standardu w danej dziedzinie prawa jest normatywny kształt

zasad  inicjowania  i  prowadzenia  sporu  konstytucyjnego.  Analiza  orzecznictwa  Trybunału

potwierdza, że w zakazie działania sądu konstytucyjnego z urzędu i w zasadzie skargowości ukryty

jest pewien negatywny potencjał. Nadmiernie ścisła interpretacja wymogów wynikających z tych
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reguł prowadzi do ograniczenia efektywności trybów konkretnej kontroli konstytucyjności norm.

Uzasadnione  i  znajdujące  normatywne  oparcie  oczekiwanie  precyzyjnego  wskazywania  źródeł

wątpliwości konstytucyjnych i rzetelnego ich uzasadniania  przez podmioty inicjujące, przekształca

się  niejednokrotnie  w  niedostrzeganie  rzeczywistych,  choć  nieprawidłowo  bądź  nieporadnie

nazwanych wątpliwości.

Pomimo  że od prac  K.  Wojtyczka975,  który wskazywał  na  potrzebę  odwrócenia  ciężaru

dowodzenia w sprawach związanych z zarzutem nieuzasadnionego wkroczenia przez ustawodawcę

w sferę praw i wolności jednostki, minęło już dużo czasu, zagadnienie to nadal nie zostało  - jak się

wydaje – w sposób dostatecznie klarowny i jednoznaczny wyjaśnione. 

Zwrócić  trzeba  uwagę,  na  wykorzystywane  w  orzecznictwie  Trybunału  formuły

argumentacyjne  uzasadniające  brak  niezgodności  kwestionowanego  przepisu  z  powołanym

wzorcem  kontroli  w  tych  przypadkach,  gdy  –  zdaniem  Trybunału  –  podmiot  inicjujący

postępowanie, pomimo spoczywającego na nim ciężaru dowodu niekonstytucyjności, nie wykazał

naruszenia przez dany przepis  konkretnego wzorca konstytucyjnego. Przykładem posłużenia się

omawianą formułą był wyrok TK z dnia 12 września 2005 r. w sprawie SK 13/05.W uzasadnieniu

tego orzeczenia Trybunał wskazał,  że skarga jako wzorzec powołała przepis art. 42 Konstytucji,

podczas  gdy argumentacja  dotyczyła  tylko  pierwszego  ustępu  tego  przepisu.  Skoro  zatem nie

wykazano niezgodności badanego przepisu z art. 42 ust. 2 lub 3 Konstytucji, uznano, że zachodzi

przypadek nieadekwatności przepisu oraz powołanych wzorców.  W literaturze trafnie zwrócono

uwagę,  że  w  sytuacjach  tego  typu,  Trybunał  powinien  był  kierować  się   domniemaniem

konstytucyjności  kwestionowanego  przepisu  i  w  związku  z  tym  stwierdzić  jego  zgodność  z

Konstytucją. 

Wątpliwości te dotyczą również pytań prawnych. Niezależnie od nie budzących wątpliwości

wymogów dotyczących obowiązku wykazania przez sąd istnienia przesłanki funkcjonalnej pytania

prawnego976,  rzeczywisty standard  w  zakresie  rygorów dowodzenia  tej  przesłanki  wciąż  budzi

wątpliwości.  W sprawie  P 17/12 Trybunał  umorzył  postępowanie  w  sprawie  kontroli przepisu

Regulaminu  urzędowania  sądów  powszechnych,  nakazującego  zawieszenie  postępowania  w

przypadku skierowania przez sąd pytania prawnego do TK. W uzasadnieniu tego postanowienia

powołano się  na  przepis art.  32 ust. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zgodnie z którym

pytanie prawne, oprócz wymagań formalnych wskazanych w art. 32 ust.  1 tej ustawy, powinno

także  spełniać  wymóg  określenia,  w  jakim zakresie  odpowiedź  na  nie  może  mieć  wpływ  na
975 Mowa  o  pracy  K.  Wojtyczek,  Zasada  proporcjonalności  jako  granica  prawa  karania (w:)  A.  Zoll  (red.),

Racjonalna reforma prawa karnego, Warszawa 2001, s. 312.
976 Por. m.in.: postanowienie z 29 lutego 2012 r., sygn.: P 22/11, OTK ZU nr 23/2/A/2012, postanowienie z 27 marca

2009 r., sygn. P 10/09, OTK ZU nr 3/A/2009, poz. 40, pkt 1.2 uzasadnienia; wyrok z 12 maja 2011 r., sygn. P 38/08,
OTK ZU nr 4/A/2011, poz. 33, pkt 2.3 uzasadnienia, jak również: M. Wiącek, Pytanie prawne..., op. cit., s. 312.
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rozstrzygnięcie sprawy, w związku z którą pytanie zostało postawione, a ponadto wymieniać organ,

przed którym toczy się  postępowanie  w sprawie  oraz  oznaczenie sprawy.  W sprawie,  o  której

mowa,  Trybunał  nie  przesądził,  czy  pytanie  prawne  dotyczące  przepisu  nakazującego  sądowi

kierującemu  pytanie  prawne  zawiesić  postępowanie,  spełnia  przesłankę  funkcjonalną.  Wskazał

jedynie, że: „sąd pytający nie wypełnił w sposób prawidłowy tego obowiązku. Zapewne wynikało

to z braku wpływu zaskarżonego przepisu regulaminu urzędowania sądów powszechnych, który

określa  sposób  postępowania  sądu  w  wypadku  zadania  pytania  prawnego,  na  rozstrzygnięcie

indywidualnych  spraw  o  różnym  przedmiocie,  z  którymi  zwróciły  się  do  sądu  pytającego

jednostki”. W zdaniu odrębnym do tego omawianego postanowienia trafnie wskazano, że przepis

art.  193 Konstytucji nie  zawiera wymogu wykazania przez sąd, że zachodzi związek pomiędzy

rozpoznaniem pytania prawnego a rozstrzygnięciem sprawy, lecz formułuje warunek, by zależność

taka rzeczywiście istniała977. 

Istniejące  w  tym  zakresie  wątpliwości  ilustruje  również  rozstrzygnięcie  Trybunału

Konstytucyjnego w sprawie P 10/06978. W uzasadnieniu tego wyroku odnotowano wskazane wyżej

poglądy przedstawicieli doktryny, jednak zauważono, że niezależnie od ewentualnej trafności tego

zapatrywania,  nie  może  ono  modyfikować  kierunku  dowodzenia  w  tych  sprawach,  w  których

ograniczenia  dotyczące  korzystania  z  danej  wolności  podyktowane  są  koniecznością  ochrony

innych  wartości  konstytucyjnych.979.  W  rozwinięciu  powyższego  stanowiska  Trybunału

Konstytucyjnego  wskazać  można,  że  zakłada  ono  odwrócenie  ciężaru  dowodzenia  spełnienia

przesłanek z art.  31 ust.  3  Konstytucji nie  jest  uprawnione zawsze wtedy,  gdy ograniczenie  w

korzystaniu z danej wolności lub prawa „podyktowane są koniecznością ochrony innych wartości

konstytucyjnych”.

W sprawie P 20/10 Trybunał wprost już akcentował,  że to na sądzie kierującym pytanie

prawne  spoczywa  ciężar  udowodnienia,  w  zakresie  objętym  pytaniem,  niezgodności  ze

wskazanymi wzorcami konstytucyjnymi. Ciężar dowodu spoczywa bowiem – zdaniem Trybunału -

na podmiocie kwestionującym zgodność ustawy z Konstytucją i dopóki nie powoła on konkretnych

i przekonujących argumentów prawnych na  rzecz swojej tezy,  dopóty Trybunał Konstytucyjny

uznawać  będzie  kontrolowane  przepisy  za  konstytucyjne.  W przeciwnym  razie  –  jak  ujął  to

Trybunał  -  naruszeniu  uległaby  zasada  kontradyktoryjności  postępowania,  a  Trybunał

przekształciłby się w organ orzekający z inicjatywy własnej980. 

977 Por. zd. odrębne do postanowienia P 17/12 Sędziego TK W. Hermelińskiego.
978 Wyrok TK z dnia 30 października 2006 r., sygn. akt: P 10/06, op. cit.
979 Punkt 4.5.
980 Wyrok  z  dnia  14  lutego 2012,  sygn.:  P 20/10,  op.  cit.,  s.  12 oraz  powołane tam  wcześniejsze  orzecznictwo

dotyczące tego zagadnienia.
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5 Istotną determinantą konstytucyjnego standardu w danej dziedzinie prawa,  związaną z

ustrojem sądu konstytucyjnego, są również – o czym już wspomniano – zasady orzekania, w tym

formułowania przez Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnięć. 

W obszarze prawa karnego materialnego, zależność o której mowa, najlepiej ilustrowana

jest problemem wyroku zakresowego oraz wypływu stosowania tej formuły orzeczniczej na poziom

konstytucyjnego standardu w zakresie zasady nullum crimen sine lege. 

Wyrok zakresowy jest orzeczeniem, w którego sentencji Trybunał stwierdza zgodność lub

niezgodność z konstytucją przepisu prawnego w określonym – podmiotowym, przedmiotowym lub

czasowym – zakresie jego zastosowania981. Cechą charakterystyczną tego rodzaju orzeczenia jest

to,  że  atrybut  konstytucyjności  lub  niekonstytucyjności  jest  wiązany  nie  z  przepisem   jako

jednostką redakcyjną tekstu prawnego, lecz z pewną normą prawną z tego przepisu wywiedzioną.

Wyroki zakresowe wykazują pewne istotne podobieństwa do wyroków interpretacyjnych. Cechą

wspólną obu postaci orzeczeń jest to, że rozstrzygają problem konstytucyjności w odniesieniu do

części treści normatywnej zawartej w przepisie prawa. J. Trzciński trafnie wskazuje na bliskość obu

postaci orzeczeń trybunalskich, zaliczając wszystkie wyroki, które stwierdzają niekonstytucyjność

przepisu w określonym zakresie (części) do wyroków interpretacyjnych982. 

Na gruncie  prawa karnego  materialnego  szczególne  znacznie  ma  podkreślenie  roli,  jaką

pełni dokładne i precyzje sformułowanie sentencji wyroku interpretacyjnego (zakresowego). Mieć

bowiem  należy  na  uwadze,  że  zakwestionowany  przepis  co  najmniej  do  czasu  naprawczej

ingerencji  ustawodawcy,  obowiązywać  będzie  w  kształcie  nadanym  mu  w  wyroku

interpretacyjnym. Dokładność w sporządzeniu sentencji takiego orzeczenia jest szczególnie ważna,

gdy wyrok Trybunału dotyczy przepisu typizującego. 

Nadmiernie  często  zdarza  się  jednak,  że  wyroki  w  omawianych  tu  kategoriach  spraw

formułowane są nie dość precyzyjnie.  W wyroku wydanym w sprawie P 3/06, Trybunał orzekł, że :

„Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) w

zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu

przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pełnienia czynności

służbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej

Polskiej”. Po pierwsze, zauważyć należy że posłużenie się nieznanym przepisowi art. 226 § 1 k.k.

terminem „czynność służbowa”983. Po wtóre, zestawienie sentencji rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

981  M. Florczak-Wątor,  Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ... op. cit., s. 103. 
982 J. Trzciński, Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, PiP 2002, z. 1, s. 6.
983 Zwrócił na to uwagę – w kontekście krytyki formuły wyroku zakresowego – P. Radziewicz, Glosa do wyroku TK z

11 X 2006 r.,  sygn. akt:  P 3/06,  „Przegląd Sądowy” 2008,  nr  1,  s.  159–168,  por.  także krytyczne uwagi  B.J.
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doprowadziło do wyraźnych rozbieżności co do tego, czy zgodne z konstytucyjnym standardem jest

objęcie zakresem karalności takich zachowań, które dokonane jest niepublicznie. W orzecznictwie

Sądu Najwyższego bardzo szybko powstała kontrowersja co do tego, czy taki zakres karalności jest

zgodny z Konstytucją.  Sąd Najwyższy, w wyroku z 9 lutego 2010 r.,  sygn. akt: II  KK 176/09,

rozpoznając  kasację  od  wyroku  skazującego  sprawcę  za  czyn  polegający  na  niepublicznym

znieważeniu funkcjonariusza publicznego, odwołał się do wskazanego wyżej stanowiska TK i w

pełni je podzielił. W uzasadnieniu wyroku SN powtórzono, że art. 226 § 1 k.k., w brzmieniu sprzed

dnia 25 lipca 2008 r., w zakresie w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub

osoby  do  pomocy  mu  przybranej  dokonane  niepublicznie  lub  dokonane  publicznie,  lecz  nie

podczas pełnienia czynności służbowych, jest  niezgodny z art.  54 ust. 1 w zw. z art. 31 ust.  3

Konstytucji.  W  wyroku  tym  napisano  także,  że  wprawdzie  w  znowelizowanym  przepisie

ustawodawca nie stwierdził wprost, że zachowanie znieważające musi być dokonane „publicznie”,

to  jednak  w  uwzględnieniu  stanowiska  TK  sformułowanego  w  powołanym  wyroku,  stosując

wykładnię prokonstytucyjną, przyjąć należy, iż do znamion występku określonego w art. 226 § 1

k.k., należy także „publiczność” działania. W wyroku z 25 października 2011 r., sygn.. akt: II KK

84/11,  SN zakwestionował stanowisko  zawarte  w  orzeczeniu  w  sprawie  II  KK 176/09,  co  do

wymogu publicznego charakteru działania sprawcy znieważenia funkcjonariusza publicznego. W

wyrokach SN z 26 października 2011 r., sygn. akt: IV KK 283/11, z 8 listopada 2011 r., sygn. akt: II

KK 93/11, z 10 stycznia 2012 r., sygn. akt: II KK 215/11 podtrzymano zapatrywanie wyrażone w

omawianym wyżej wyroku tego sądu z 25 października 2011 r., sygn. akt: II KK 84/11. Wątpliwość

tę rozstrzygnęła dopiero uchwała SN z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. akt: I KZP 8/12, wskazując,

że do znamion przestępstwa określonego w art. 226 § 1 k.k. nie należy publiczne działanie sprawcy.

Zwrócić należy uwagę, że skutkiem niejasno sformułowanej sentencji wyroku w sprawie P 3/06

było też kierowanie przez sądy powszechne wniosków o rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści

wyroku 984.

Wadliwie skonstruowana została także sentencja wyroku TK z dnia 9 października 2012 r.,

sygn.” P 27/11985, w której Trybunał oceniał konstytucyjność przepisu art. Art. 90 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Uważna lektura sentencji wskazanego rozstrzygnięcia wskazuje

bowiem w sposób jednoznaczny, że błędnie pominięto w niej, po słowach: „w jakim przewiduje”

(wers  piąty od początku  sentencji)  a  przed  słowem:  „prowadzenie”  (wers  szósty od  początku

sentencji)  sformułowanie:  „odpowiedzialność karną  za (…)”.  Wniosek taki w sposób klarowny

Stefańskiej, OSP 2011, nr 2, poz. 17, szerzej na ten temat: P. Cychosz, Wątpliwości wokół konstrukcji ustawowego
ujęcia znamion przestępstwa  znieważenia  funkcjonariusza publicznego  (art.  226  § 1 k.k.),  Czasopismo Prawa
Karnego i Nauk Penalnych, 2012, z. 2.

984  Postanowienie TK z dnia 30 maja 2012 r., sygn. akt: P 3/06, OTK ZU 5/A/2012, poz. 61.
985  Wyrok TK z dnia 9 października 2012 r., sygn. akt: P 27/11, op. cit.
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wynika z odczytania treści zaskarżonego przepisu art. 90 ustawy – Prawo budowlane. W żadnej

części nie przewiduje on bowiem „prowadzenia robót budowlanych bez wymaganego zgłoszenia”,

lecz kryminalizuje takie właśnie zachowanie.

6  Inną  niezwykle  istotną  płaszczyznę  ograniczeń  i  uwarunkowań  konstytucyjnego

standardu  prawa  karnego  tworzy  przyjmowany  w  polskim  porządku  konstytucyjnym  model

stosowania  Konstytucji,  w tym zwłaszcza problem bezpośredniego  jej stosowania przez organy

stosujące  prawo.  Niezależnie  od  aktualnego  stanu  -  prowadzonej  w  polskiej  literaturze  i

judykaturze  od  dawna986 -  debaty  nad  zagadnieniem  bezpośredniego  stosowania  Konstytucji,

stwierdzić trzeba,  że już tylko przeprowadzona w ramach niniejszej pracy analiza orzecznictwa

Trybunału,  pozwala  sformułować  tezę  o  rosnącym  znaczeniu   bezpośredniego  stosowania

Konstytucji  przez  organy  stosujące  prawo  w  kształtowaniu  konstytucyjnego  standardu  prawa

karnego.  Trybunał  Konstytucyjny  nie  tylko  częściej  i  wyraźniej  akcentuje  spoczywający  na

organach stosujących prawo obowiązek uwzględniania kontekstu konstytucyjnego, lecz znacznie

częściej wymóg ten ma realny wpływ na treść podejmowanych rozstrzygnięć. Ujawnia się to w

pierwszej kolejności w tych sprawach, w których Trybunał Konstytucyjny umarza postępowanie,

zainicjowane  pytaniem prawnym sądu  z  powołaniem na  niespełnienie  warunku  subsydiarnego

charakteru tej instytucji (tzw. przesłanka funkcjonalna pytania prawnego). W uzasadnieniach tych

orzeczeń wskazuje się wyraźnie na obowiązek sądu uwzględniania w procesie stosowania prawa

norm,  zasad  i  wartości  konstytucyjnych.  Zakres  dopuszczalności  pytania  prawnego  ulega

wyraźnemu zawężeniu do tych sytuacji,  w których brak jest  możliwości uzgodnienia kontekstu

ustawowego i konstytucyjnego bądź w których wykładnia prokonstytucyjna tak dalece odbiegałaby

od wyników uzyskanych w wyniku zastosowania  innych reguł wykładni,  że zagrożona byłaby

gwarancyjna funkcja prawa karnego. 

Wpływ, o którym w tym miejscu mowa, widoczny jest w tych jeszcze sytuacjach, w których

Trybunał Konstytucyjny wydaje wprawdzie wyrok afirmatywny987, lecz w uzasadnieniu podkreśla,

że  warunkiem  zgodności  zakwestionowanej  normy  z  Konstytucją  jest  prokonstytucyjna  jej

wykładnia.  W  niektórych  przypadkach,  przyjęcie  takiej,  nakierowanej  na  realizację  wartości

konstytucyjnych interpretacji, jest warunkiem zgodność przepisu z Konstytucją, co znajduje wyraz

986 Podsumowanie kontrowersji w tym zakresie, zarówno tych prezentowanych w nauce prawa, jak i w orzecznictwie
Sądu  Najwyższego,  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  oraz  Trybunału  Konstytucyjnego  por.  w  P.  Tuleja,
Stosowanie Konstytucji RP.....,  op. cit., M. Florczak-Wątor, Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych, Kraków
2014, s. 285-299. 

987 Stwierdzający  zgodność  zakwestionowanego  przepisu  z  Konstytucją,  por.  M.  Florczak-Wątor,  Orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego...., op. cit.
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w specyficznym sposobie sformułowania sentencji i wydaniu tzw. wyroku interpretacyjnego988. 

7 Jeśli chodzi o normatywną  podstawę bezpośredniego stosowania Konstytucji i wykładni

przepisów ustaw w zgodzie z Konstytucją, Trybunał wskazuje w tym zakresie na przepisy art. 8

oraz 178 ust. 1 Konstytucji RP989.

Co  do  zakresu  i  form  bezpośredniego  stosowania  Konstytucji  przyjmuje  się  w

orzecznictwie,  podobnie  jak  i  w  doktrynie,  że  przybiera  ono  postać  stosowania  samoistnego,

współstosowania Konstytucji i ustaw oraz kolizyjnego stosowania Konstytucji i ustaw990. Z nieco

innych  pozycji  przeprowadza  się  podział  na  stosowanie  ustaw w  zgodzie  z  Konstytucją  oraz

stosowanie zorientowane na Konstytucję991. Nie budzi w każdym razie wątpliwości, że stosowanie

Konstytucji oznacza nie tylko obowiązek odwoływania się do norm konstytucyjnych, lecz również

do jej aksjologii992 

Niezbyt  jasno  rysuje  się  w  orzecznictwie  problem  podmiotów  uprawnionych  do

bezpośredniego stosowania Konstytucji. Nieustalony pozostaje w tym zakresie status prokuratora

oraz organów ścigania. W postanowieniu w sprawie P 3/07 Trybunał zrównał zakres  obowiązku (i

kompetencji)  prokuratora  i  sądu  w  stosowaniu  wykładni  w  zgodzie  z  Konstytucją.  Uwagi

Trybunału odnosiły się do przepisu statuującego kontratyp (art. 213 § 2 k.k.) oraz zawierającego

znamię w postaci klauzuli generalnej („społecznie uzasadnionego interesu”). W wyroku z dnia 14

czerwca 2004 r.,  sygn.  P 17/03  993Trybunał wskazał,  że  na  wszystkich organach stosujących

prawo leży obowiązek interpretacji stosowanych przepisów w zgodzie z Konstytucją zaś – w

wypadku możliwych różnych wniosków interpretacyjnych – wybór rozwiązania  najbliższego

tekstowi, zasadom i wartościom konstytucyjnym994.

8 Z orzecznictwa Trybunału jasno wynika przekonanie, zgodnie z którym znaczny ciężar w

zakresie realizacji gwarancji wyznaczanych w obszarze prawa karnego materialnego przez przepisy

Konstytucji RP spoczywa w szczególności na sądach. Trybunał dostrzega, że to właśnie w toku

poszczególnych  etapów  postępowania  sądowego  w  przedmiocie  odpowiedzialności  karnej

najłatwiej  dostrzec  problem  konstytucyjny  związany  ze  stosowaniem  danego  przepisu  prawa

988 Mowa tu zarówno o tzw. czystych wyrokach interpretacyjnych, jak i o wyrokach zakresowych, które w istocie są
również wyrokami interpretacyjnymi. Por. M. Florczak-Wątor, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego …, op. cit.
oraz cytowana wyżej praca J. Trzcińskiego. 

989 Postanowienie TK z dnia 16 marca 2010 r., sygn. P 3/07, OTK ZU3/A/2010, poz. 30, postanowienie TK z dnia 15
maja 2007 r., sygn.: P 13/06, OTK ZU 6/A/2007, poz. 57.

990 P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP....., op. cit., M. Florczak-Wątor, Horyzontalny wymiar..., s. 317-340.
991 M. Królikowski, (w:) Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz..., 2015,  op. cit, s. 8.
992 Postanowienie TK w sprawie P 13/06, op. cit.
993 Wyrok TK z dnia 14 czerwca 2004 r., sygn.: P 17/03, OTK ZU 6/A/2004, poz. 57.
994   Podobnie wyrok TK z dnia 27 października 2004 r., sygn.: SK 1/04, OTK ZU 9/A/2004, poz. 96.
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karnego.  Wielość  rozstrzyganych  przez  sądy spraw karnych,  złożony  charakter  analizowanych

stanów faktycznych oraz rozpatrywanych problemów prawnych stwarzają największe możliwości

natrafienia na wątpliwości konstytucyjne. 

Jednocześnie  instytucja  pytań  prawnych  (art.  193  Konstytucji  RP)  daje  szeroki  zakres

możliwości kontroli zgodności przepisów prawa karnego z Konstytucją.  Niezależnie bowiem od

kwestii  szczegółowych  związanych  ze  sposobem  rozumienia  przesłanek  podmiotowych,

przedmiotowych i funkcjonalnych pytania prawnego, każdy sąd, w ramach każdej rozstrzyganej

przez siebie  sprawy w przedmiocie odpowiedzialności karnej jest  uprawniony do zainicjowania

kontroli  konstytucyjności  przepisu,  które  stać  się  mają  podstawą  rozstrzygnięcia.  Choć

zapoczątkowanie kontroli w tym trybie  związane być musi z konkretnym układem procesowym, to

zapadłe po rozpoznaniu pytania prawnego rozstrzygnięcie Trybunału ma takie skutki jak każde inne

merytoryczne  orzeczenie  sądu  konstytucyjnego.  Jest  zatem ostateczne  i  ma  moc  powszechnie

obowiązującą (art. 190 ust. 1 Konstytucji RP). 

9 Efektywność pytania prawnego w jako instrumentu kształtowania poziomu konstytucyjnej

ochrony w zakresie prawa karnego materialnego wyznaczana jest w istotnym stopniu przez zakres

obowiązku  sądu  do  skierowania  pytana  prawego,  a  zatem fakultatywnym bądź  obligatoryjnym

charakterem przepisu 193 Konstytucji.

Problem ten widzieć  należy po  pierwsze  w  kontekście  sporu  o  kompetencje  sądów do

samodzielnego  dokonywania  oceny  konstytucyjności  przepisu  mającego  stanowić  podstawę

prawną   rozstrzygnięcia  oraz  –  w  przypadku  dostrzeżenia  takiej  niezgodności  –  do  odmowy

zastosowania takiej normy.  W literaturze przedmiotu oraz w orzecznictwie sądowym ten problem

był szczegółowo analizowany. Spór dotyczył znaczenia konstytucyjnej zasady podległości sędziego

ustawie (art. 178 ust. 1 Konstytucji), w szczególności w kontekście tych postanowień Konstytucji,

które statuowały zasadę  bezpośredniego  stosowania  Konstytucji  (art.  8  ust.  2  Konstytucji RP).

Istota problemu dotyczyła również pytania o przyjęty w polskim porządku konstytucyjnym model

kontroli  konstytucyjności  oraz o  wynikające  stąd  konsekwencje  w  sferze uprawnień  sadów do

sprawowania  niescentralizowanej  (rozproszonej)  kontroli  zgodności  przepisów  prawa  (rangi

wyższej lub  równej ustawom)  z Konstytucją.  W tym kontekście  rozważano  znaczenie  użytych

przez ustrojodawcę w art. 193 Konstytucji RP słów „sąd może”, zastanawiając się, czy komunikują

one stosowną kompetencję po stronie sądu i jednocześnie obowiązek skierowania takiego pytania

w  przypadku  aktualizacji  problemu  konstytucyjnego,  czy  też  werbalizują  pewien  stopień

dyskrecjonalności decyzji sądy o wystąpieniu z pytaniem prawnym. 

Choć wydaje się, że spór ten został rozstrzygnięty na korzyść poglądu, zgodnie z którym
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sądy nie są uprawnione do samodzielnej oceny zgodności przepisów ustaw z Konstytucją i tym

samym są zobowiązane do kierowania pytań prawnych w przypadku stwierdzenia nieusuwalnych

kolizji  pomiędzy  treścią  regulacji  ustawowej,  a  Konstytucją995,  trafnie  zwraca  się  uwagę  w

doktrynie,  że problem ten odżywa w związku z rozwojem koncepcji bezpośredniego stosowania

konstytucji996.  Słusznie  bowiem wskazuje  się,  iż  założenie,  że  scentralizowany model  kontroli

konstytucyjności prawa, który to model w polskim porządku ustrojowym nie budzi wątpliwości i

nie  może być  kwestionowany i przyznana sądom kompetencja  odmowy zastosowania  regulacji

ustawowej niezgodnej z Konstytucją nie muszą stać z sobą w sprzeczności. Skoro bowiem różne są

skutki decyzji podejmowanych w tym przedmiocie przez TK oraz sądy (w pierwszym wypadku

skutek  erga  omnes,  w  drugim  -  jedynie  ograniczona  skuteczność  rozstrzygnięcia  o

niekonstytucyjności normy ustawowej)  oba systemy mogą z sobą współistnieć997.  Omawiany tu

wątek znajduje swój wyraz z obserwowalnej w orzecznictwie TK w ostatnim czasie tendencji do

ekstensywnego ujęcia obowiązku  dokonywania prokonstytucyjnej wykładni prawa przez sądy, co

skutkuje bardziej restrykcyjną wykładnią przesłanki funkcjonalnej pytania prawnego.

Nie deprecjonując wagi sygnalizowanych wyżej zagadnień, wskazać trzeba, że na problem

obligatoryjnego charakteru instytucji pytania prawnego patrzyć można od innej jeszcze - równie

istotnej dla poziomu konstytucyjnej ochrony praw i wolności – strony. Chodzi mianowicie o ten

horyzont  spojrzenia,  który  koncentruje  się  wokół  sposobu  interpretacji  konstytucyjnej  zasady

związania sędziego ustawą oraz granic (zakresu) domniemania konstytucyjności obowiązującego

przepisu  ustawowego  (aktu  normatywnego).  Wskazany  wcześniej  aspekt  zagadnienia  dotyczył

tego, czy sąd – dostrzegłszy istotny problem konstytucyjny związany z podlegającym zastosowaniu

przepisem  ustawy  –  miał  obowiązek  zwrócić  się  do  Trybunału  Konstytucyjnego  z  pytaniem

prawnym,  czy też mógł samodzielnie,  na  potrzeby rozpatrywanej  sprawy,  dokonać  weryfikacji

konstytucyjności  tego  przepisu,  a  w  razie  negatywnego  wyniku  tej  weryfikacji,  odmówić

zastosowania niekonstytucyjnej normy. Akcentowany w tym miejscu problem sprowadza się zaś do

odpowiedzi na pytanie, jaki poziom wątpliwości sądu co do konstytucyjności danej normy prawa

karnego  pozwala  jeszcze  sądowi  stosować  domniemanie  konstytucyjności  wyrażającego  ją

przepisu, kiedy zaś powinien już wykorzystać możliwość sformułowania pytania prawnego. 

995 A. Mączyński,  Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy, Państwo i Prawo, 2000, z. 5, s. 31 i n., A. Zoll,
Znaczenie  konstytucyjnej  zasady  podziału  władzy  …..,  op.  cit.,  ostatnio  również  M.  Wąsek  –  Wiaderek,
Samodzielność  jurysdykcyjna  sądu  karnego  wobec  kompetencji  Trybunału  Konstytucyjnego  i  trybunałów
europejskich, Lublin 2012. 

996 E. Łętowska,  Funkcjonalna swoistość..., op. cit., s.   564. L. Garlicki,  Bezpośrednie stosowanie Konstytucji (w:)
Konferencja  naukowa:  Konstytucja  RP w  praktyce,  BRPO,  Warszawa  1999,  s.  23-25,  K.  Działocha  (red.),
Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Raport końcowy z badań, Warszawa 2006,
s. 88.

997  E. Łętowska, Funkcjonalna…, op. cit., s. 564.
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Stanowisko wypracowane w tym względzie musi być należycie wyważone. Musi bowiem

równoważyć z jednej strony fakt, że instytucja pytania prawnego służy rozstrzygnięciu wątpliwości

konstytucyjnych, jakie żywi sąd, nie zaś którakolwiek ze stron postępowania.  Z drugiej jednak,

wypracowane  w omawianym tu względzie  rozwiązanie  dać winno  skuteczny odpór swoistemu

oportunizmowi  sądów,  polegającemu  na  odmowie  formułowania  pytania  prawnego,  pomimo

przekonujących zarzutów, odnoszących się do zgodności stosowanych w danej sprawie przepisów

(lub do ich określonego sposobu rozumienia) z Konstytucją.

Zagadnienie to ma niezwykle istotne znaczenie dla stron postępowania,  komunikujących

wątpliwości konstytucyjne  pod adresem przepisu,  który ma  być  podstawą  rozstrzygnięcia.  Nie

może jednak stać się narzędziem obstrukcji procesowej,  wykorzystywanym przez strony w celu

uniknięcia odpowiedzialności karnej np. z powodu znacznej przewłoki postępowania. 

Wydaje się, że sygnalizowane tu zagadnienie widzieć należy w świetle pełnego brzmienia

art. 178 ust. 1 Konstytucji. Deklaruje on – co można w tym miejscu przypomnieć – że sędziowie w

sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Należy

zatem przyjąć, że zasada związania sędziego ustawą winna być zawsze odczytywana w kontekście

zasady związania sędziego Konstytucją która jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 8 ust.1 Konstytucji RP). Wypada zatem akceptować taką wykładnię, wedle której podległość

sędziego ustawie, nie może nigdy stać w kolizji z zasadą jego podległości Konstytucji.

Powyższe zapatrywanie winno zatem zawsze stanowić punkt odniesienia dla decyzji sądu o

oparciu rozstrzygnięcia na podstawie prawnej, co do której – czy to w toku postępowania, czy w

toku prowadzonej równolegle dyskusji doktrynalnej – sformułowano przekonująco i gruntownie

uzasadnione wątpliwości konstytucyjne.  Przyznać jednak trzeba,  że z uwagi na specyfikę norm,

zasad i wartości konstytucyjnych, w szczególności na ich pojemność treściową i niedookreśloność,

do rzadkości pewnie należeć będą sytuacje, gdy będzie można w sposób nie budzący wątpliwości

zarzucić sądowi postępowanie sprzeczne z zaprezentowaną wyżej formułą interpretacyjną art. 178

ust. 1 Konstytucji RP. Z tego też względu niezbędne wydaje się poszukiwanie jakichś konkretnych

rozwiązań instytucjonalnych (głównie procesowych), które pozwoliłyby zagwarantować właściwy

poziom  ochrony  adresatom  norm  prawnych  (uczestnikom  postępowania)  w  omawianych  tu

sytuacjach. Zasadniczym kierunkiem ewentualnych zmian i propozycji  de lege ferenda, powinno

być  stworzenie  mechanizmu,  obligującego  sąd  do  odniesienia  się  do  formułowanych  w  toku

postępowania  przez  jego  uczestników wątpliwości  pod  adresem przepisów i  norm istotnych  z

punktu widzenia decyzji podejmowanych, czy to w głównym nurcie procesu, czy jego elementach

ubocznych (zagadnieniach wpadkowych). 
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10 W orzecznictwie Trybunału wskazano na kilka właściwych prawu karnemu sytuacji, w

których bezpośrednie stosowania Konstytucji może być szczególnie uzasadnione. 

11 Za uprawnione i pożądane Trybunał uznał odwoływanie się do Konstytucji w wykładni

tych przepisów prawa karnego materialnego, które posługują się klauzulami generalnymi.  Istotne

jest  to,  że  punktem  odniesienia  przy  uzgadnianiu  kontekstu  ustawowego  i  konstytucyjnego

powinny  być  nie  tylko  normy  konstytucyjne,  ale  też  wszystkie  inne  kategorie  wypowiedzi

normatywnych zawartych w Konstytucji. Chodzi tu zatem również o możliwość odwoływania się

do zasad i wartości konstytucyjnych. 

W odniesieniu do omawianej grupy przepisów Trybunał uznaje,  że w ramach „wykładni,

stanowiącej fragment procesu sądowego stosowania prawa” sąd jest uprawniony i zobowiązany do

samodzielnego  przeprowadzenie  rozumowania  kolizyjnego  oraz  rozstrzygnięcia  –  z

uwzględnieniem okoliczności rozpoznawanej przypadku – konkurencji dóbr i wartości  W sprawie

P 3/07  są kwestionował między innymi konstytucyjności art. 213 § 2 k.k., w zakresie w jakim ten

zawierający kontratyp998 przepis, posługiwał się klauzulą generalną w postaci: „obrony społecznie

uzasadnionego  interesu”.  Umarzając  postępowanie  z  uwagi  na  niespełnienie  przesłanki

funkcjonalnej  pytania  prawnego  Trybunał  wskazał,  że  w  przypadku  kwestionowania

konstytucyjności tego  rodzaju przepisów oczekuje  od organów stosujących prawo  prowadzenia

samodzielnej  ich  wykładni.  Winna  ona  odbywać  się  z  należytym  uwzględnieniem  kontekstu

konstytucyjnego, w tym dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego odnoszącego

się do problemu. Sąd nie powinien unikać w takich sytuacjach uwzględniania w procesie wykładni

tych wszystkich wartości i  zasad również o charakterze pozaprawnym,  które inkorporuje użyta

przez  ustawodawcę  formuła  klauzuli  generalnej.  Sąd  samodzielnie  prowadzić  powinien

rozumowanie kolizyjne  i we własnym zakresie, z uwzględnieniem okoliczności rozpatrywanego

przypadku rozstrzygać rysujący się na jego tle konflikt wartości, dóbr i zasad. 

Podobne  stanowisko  co  do  zakresu  wymaganej  aktywności  wykładniczej  sądu  przy

stosowaniu  przepisów posługujących  się  klauzulami generalnymi,  Trybunał  zajął  w  sprawie  P

15/07999. 

12  Pole  wymaganej  od  sądu  wykładni,  nakierowanej  na  realizację  celów  i  wartości

konstytucyjnych, może być  również szersze w tych przypadkach, w których oceniane działanie

objęte  jest  wprawdzie  od  strony  formalnej  zakazem,  lecz  stanowi  przejaw  realizacji  innego

konstytucyjnego prawa, wolności lub uprawnienia. W postanowieniu w sprawie P 30/12 Trybunał
998   Co nie jest jednak w literaturze zgodnie przyjmowane.
999 Postanowienie TK z dnia 17 listopada 2009 r., sygn.; P 17/09, OTK ZU10A/2009, poz. 156.
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umorzył  postępowanie  dotyczące  przepisu ustawy  o  ujawnianiu  informacji  o  dokumentach

organów bezpieczeństwa państwa z  lat  1944-1990 oraz  treści tych dokumentów,  wskazując  na

wypracowany orzecznictwie  Sądu  Najwyższego  na  gruncie  wykładni  art.  233  k.k.  i  234  k.k.

„kontratyp działania w ramach konstytucyjnego prawa do obrony”.  Trybunał aprobująco odniósł

się do poglądów SN, zgodnie z którymi wspomniany kontratyp wyłącza odpowiedzialność karną za

składanie fałszywych zeznań oraz fałszywe pomówienie innej osoby o popełnienie przestępstwa

(art.  233 § 1 k.k.  oraz art.  234 k.k.).  Realizacja  gwarantowanego przez Konstytucję  prawa  do

obrony, nie pozwala bowiem na uznanie za przestępstwo działania w jego granicach. Granice te

muszą obejmować przy tym całokształt wyjaśnień i zeznań składanych przez oskarżonego w toku

prowadzonego w jego sprawie postępowania karnego, nie wyłączając także wstępnej fazy, w której

był on jeszcze przesłuchiwany w charakterze świadka. Trybunał przyjął jako swoje rozważania SN

zawarte w uchwale z dnia 20 września 2007 r., sygn. akt I KZP 26/07, w której stwierdzono, że

zakres zastosowania zasady nemo se ipsum accusare tenetur, będącej jedną z gwarancji prawa do

obrony, jest szerszy niż gwarancje procesowe oskarżonego (podejrzanego), ponieważ chroni ona

także każdego uczestnika postępowania karnego, który zobowiązany jest do składania oświadczeń

procesowych (świadka, biegłego, strony postępowania),  a który w razie ujawnienia przestępstwa

mógłby  być  narażony  na  odpowiedzialność  karną.  Przeprowadzenia  tego  rodzaju  wykładni

wymagał również Trybunał od sądu formułującego pytanie prawne w omawianej sprawie. Uznał,

że na podstawie odpowiednio stosowanego art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. pytający sąd miał możliwość

umorzenia  wszczętego  postępowania  lustracyjnego,  w oparciu  o uznanie,  że działanie  sprawcy

mieściło się w ramach kontratypu realizacji prawa do obrony. Zdaniem Trybunału należało przyjąć,

iż  osoba, względem której toczy się postępowanie w sprawie kłamstwa lustracyjnego, składając

drugie  oświadczenie  lustracyjne  – zgodne co  do treści z  oświadczeniem poddanym kontroli w

pierwszym postępowaniu lustracyjnym – realizowała swoje prawo do obrony, to należy przyjąć, że

jej zachowanie nie było bezprawne, albowiem mieściło  się  ono bowiem w granicach uprawnień

gwarantowanych  jej  zarówno  przez  Konstytucję  (art.  42  ust.  2  Konstytucji) do  których

odpowiednie zastosowanie miał

Odnosząc się do omówionego wyżej orzeczenia podkreślić jednak należy charakterystykę

prawną przepisu  Konstytucji,  który był  podstawą  rekonstrukcji normy,  która z  kolei  wyłączała

odpowiedzialność karną.  Przepis art.  42 ust.  2  Konstytucji RP gwarantuje prawo o charakterze

procesowym. Z punktu widzenia kategoryzacji przepisów konstytucyjnych ma on charakter normy-

reguły, o stosunkowo jednoznacznie wyznaczonym zakresie zastosowania i normowania. Stopień

precyzji, z jakim Konstytucja wyznacza treść gwarantowanych przez siebie praw, ma niebagatelne

znaczenie dla omówienia dopuszczalności odwołania się do tych regulacji dla ograniczenia zakresu

440



karalności wyznaczanych przepisem rangi ustawowej. Dokonując nieznacznego tylko uproszczenia

można bowiem powiedzieć, że na pewnym poziomie ogólności niemal wszystkie zachowania będą

mogły  zostać  podporządkowane  pod  realizację  jakiegoś  konstytucyjne  gwarantowanego  (w

większym lub mniejszym stopniu) prawa. 

Dostrzec też należy, że przepis konstytucyjny nie był tu samodzielną podstawą wyłączenia

odpowiedzialności. Już na poziomie ustawowym istniała bowiem wyraźna normatywna podstawa

do  obowiązywania  prawa  do  obrony.  Uwzględnienie  treści  regulacji  konstytucyjnej  przybrało

zatem w tym przypadku postać współstosowania Konstytucji. Już zatem na poziomie ustawowym

dochodziło  do  krzyżowania  się  zakresów  zastosowania  norm.  Z  jednej  strony  przepis  prawa

karnego  materialnego  przewidywał  karalność  zachowania  polegającego  na  złożeniu  w

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy fałszywego zeznania. Z drugiej, przepis kodeksu

postępowania  karnego  wskazywał,  że  oskarżony  ma  prawo  do  obrony.  Stosowanie  regulacji

konstytucyjnej (w akceptowanych przez TK orzeczeniach SN) odbywało się w trzech aspektach. Po

pierwsze  służyła  ona  do  korekty (poszerzenia)  podmiotowego  zakresu  zastosowania  prawa  do

obrony. Chodziło o to, by w oparciu o normę konstytucyjną abstrahować od definicji ustawowej

oskarżonego i nadać temu określeniu sens możliwie najbliższy samej istocie prawa do obrony. Z

tym  aspektem  łączył  się  drugi,  którego  cechą  charakterystyczną  było  ustalenie  momentu

początkowego  przysługiwania  prawa  do  obrony.  W oparciu  o  treść  Konstytucji  oderwano  ten

moment  od formalnoprocesowych i zależnych w pełni od woli organu procesowego  czynności

konwencjonalnych. 

Szczególnie interesująco jawi się taki wariant opisanej sytuacji, w którym realizacja prawa

do obrony naruszy prawa lub wolności innych osób. Nie ma w ramach tych rozważań miejsca na

szczegółową  analizę  tej  kwestii.  Wskazać  jednak  należy,  że  w  tych  sytuacjach,  w  których

rozstrzygnięcie kolizji dwóch wartości konstytucyjnych wiąże się z ograniczeniem praw i wolności

o charakterze indywidualnym,  odbywać  się  ono  powinno  z uwzględnieniem wieloaspektowej  i

pogłębionej analizą konsekwencji wynikających z przyjęcia każdego z możliwych rozstrzygnięć. 

Osobnym problemem,  który pozostał poza zakresem uwagi Trybunału,  jest  ustalenie,  na

który  dokładnie  element  w  strukturze  przestępstwa  oddziałuje  ustalenie,  że  dane  zachowanie

realizujące -  prima facie –  znamię czasownikowe typu czynu zabronionego stanowi jednocześnie

realizację określonego prawa, wolności lub uprawnienia konstytucyjnego. Od razu wskazać należy,

że w orzecznictwie sądowym przyjmowane są w tym zakresie skrajnie odmienne rozstrzygnięcia. 

13 W orzecznictwie Trybunału obecne są również poglądy, zgodnie z którymi bezpośrednie

stosowanie  Konstytucji  w sprawie  karnej  winno   odnosić  się  do  zasady subsydiarności  prawa
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karnego.  

W sprawie  P 16/12  Trybunał  stwierdził,  że  sąd  pytający powinien  –  stosując  technikę

wykładni w zgodzie z Konstytucją – wziąć pod uwagę wyrażoną w art. 2 w związku z art. 31 ust. 3

Konstytucji zasadę proporcjonalności, z której wynika zasada ultima ratio prawa karnego, mającą

zabezpieczać  przed  penalizacją  stanów  faktycznych  o znikomej  bądź  żadnej  społecznej

szkodliwości czynu (chodzi tu o społeczną szkodliwość czynu nie w ujęciu abstrakcyjnym, lecz

indywidualno-konkretnym). 

Problem konstytucyjny w tej sprawie dotyczył zawartych w art. 178 § 1 k.k. oraz art. 87 §  1

k.w.  znamion:  „stanu pod wpływem środka odurzającego” oraz „stanu po użyciu podobnie [do

alkoholu] działającego środka”. Sąd formułował dwa zarzuty,  tj,  naruszenie zasady określoności

przez  brak  definicji  wspomnianych  zwrotów oraz  –  z  punktu  widzenia  niniejszych  rozważań

bardziej istotny – zarzut naruszenia przez art. 87 § 1 k.w. rozumiany w ten sposób, że penalizuje

zachowanie  polegające  na  prowadzeniu  pojazdów w  ruchu  lądowym przez osoby,  w  których

organizmach stwierdzono obecność środka działającego podobnie do alkoholu, pomimo że środek

ten w  czasie  prowadzenia  pojazdu  nie  ma  żadnego  wpływu  na  zdolność  kierującego  do  jego

prowadzenia, art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji. Wątpliwości sądu wzbudzała ta wykładnia przepisu

art. 87 § 1 k.w., zgodnie z którą odpowiedzialność z to wykroczenie mieliby ponosić ci kierujący,

którzy nie znajdują się  pod najmniejszym nawet  działaniem środka odurzającego, a jedynie nie

wydalili go jeszcze w całości z organizmu. Sąd pytający wskazał, że skoro środek odurzający nie

działa  już  na  ośrodkowy układ  nerwowy kierującego,  to  nie  stwarza on zagrożenia  większego

aniżeli  inni  kierowcy.  Penalizację  takiego  zachowania  należy zatem uznać  sprzeczną  z  zasadą

nullum crimen sine periculo sociali, wynikającą z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Jak  wynika z lektury uzasadnienia  komentowanego  postanowienia,  u  podstaw decyzji  o

umorzeniu postępowania, legło przekonanie,  że kwestionowany art.  87 § 1 k.w. inkorporuje nie

tylko  zachowania  nie  wiążące  się  z  zagrożeniem  lub  naruszeniem  dóbr  prawnych.  Analiza

orzecznictwa  i  wypowiedzi  doktryny  skłoniła  Trybunału  do  przyjęcia,  że  w  zakres  karalności

wykroczenia wchodzą zarówno zachowania społecznie szkodliwe jak i cechy tej pozbawione. Co

więcej,  Trybunał akceptował twierdzenie sądu, zgodnie z którym art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz

zawarte w nim zasady proporcjonalności  oraz ultima ratio prawa karnego mają zabezpieczać przed

penalizacją  stanów  faktycznych  o znikomej  bądź  żadnej  społecznej  szkodliwości  czynu.

Rozbieżność pomiędzy oceną sądu, a Trybunału, sprowadzała się zatem tylko do wyboru sposobu

usunięcia  takiej  niezgodności.  Zdaniem  Trybunału,  właściwym  rozwiązaniem  było  tu

rozstrzygnięcie  rysującej  się  niezgodności  na  płaszczyźnie  stosowania  prawa.  Sąd  powinien

bowiem: „uwzględniając orzecznictwo oraz piśmiennictwo  dotyczące interpretacji zaskarżonego
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przepisu (...) stosując technikę wykładni w zgodzie z Konstytucją – wziąć pod uwagę wyrażoną w

art.  2 w związku z art.  31 ust.  3 Konstytucji zasadę proporcjonalności,  z  której  wynika zasada

ultima ratio prawa karnego, mająca zabezpieczać przed penalizacją stanów faktycznych o znikomej

bądź żadnej społecznej szkodliwości czynu”.

Krytycznie  ocenić  należy  brak  stwierdzenia  –  choćby  tylko  zakresowej  –

niekonstytucyjności  kwestionowanego  przepisu.  Nie  jest  jasne,  jakie  to  dokładnie  przesłanki

przemawiać  miały  za  tym,  że  korekta  tak  ukształtowanych  zakresów  karalności  miałaby

dokonywać się tylko na płaszczyźnie stosowania prawa. Można się jedynie domyślać, że u podstaw

tego rozstrzygnięcia legła określona wizja procesu typizacji. Trybunał akcentował bowiem, że opis

typu czynu zabronionego jest daleko posuniętą generalizacją i tym samym nie może uwzględniać

cech indywidualnego czynu. 

Nie jest również do końca pewne,czy Trybunał wystarczająco konsekwentnie przestrzega –

wbrew deklaracji - rozróżnienia na abstrakcyjną i konkretną społeczną szkodliwość. Czym innym

jest bowiem brak społecznej szkodliwości czynu co do zasady szkodliwego z uwagi na specyficzne

okoliczności  konkretnego  zdarzenia  faktycznego,  czym  innym  natomiast  brak  społecznego

niebezpieczeństwa widoczny już na poziomie opisu typu i odnoszący się do całej klasy zachowań.

Nie jest tym samym jasne, jakie to konkretnie powody legły u podstaw decyzji o odmowie wydania

merytorycznego rozstrzygnięcia odnoszącego się  do tego wycinka wynikającego z zaskarżonego

przepisu  zakresu  karalności,  który  –  jak  wykazano  –  narusza  konstytucyjne  zasady

proporcjonalności i ultima ratio. 

Wątpliwości  te  wzmaga  konfrontacja  okoliczności  sprawy  z  kryteriami  stwierdzania

niekonstytucyjności  przepisu   wypracowanymi  na  gruncie  innych  wypowiedzi  Trybunału.  W

sprawie P 13/06, Trybunał odmawiając wydania orzeczenia o niezgodności wskazał,  że sytuacja

przedstawiona przez sąd pytający miała charakter wysoce atypowy z punktu widzenia przedmiotu i

zakresu regulacji.  Z  tego względu zasadne było  oczekiwanie,  że sąd samodzielnie,  w  zakresie

przyznanych mu kompetencji  do bezpośredniego stosowania Konstytucji,  tego rodzaju problem

rozstrzygnie. W sprawie  P 16/12 brak było podstaw do uznania, że wskazany przez sąd fragment

zakresu zastosowania  normy sankcjonującej  jest  nietypowy,  graniczny.  Proste zabiegi wykładni

gramatycznej  przepisu  art.  87  §  1  k.w.  prowadziły  do  wniosku,  że  w  zakresie  tym pozostają

zarówno te klasy zachowań, w których zażyta przez sprawcę substancja działająca podobnie do

alkoholu oddziałuje na jego zdolności motoryczne, jak i te, w których pomimo jej pozostawania w

organizmie o tego rodzaju wpływie mówić nie sposób.

Na bardziej jeszcze intensywną krytykę zasługuje niewskazanie przez sąd konstytucyjny w

omawianym postanowieniu  sposobu, w jaki  miałaby nastąpić  żądana przez TK korekta decyzji
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kryminalizacyjnej ustawodawcy na etapie stosowania prawa przez sąd. Trybunał nie wskazał na

żaden  konkretny  instrument,  pozostający  w  dyspozycji  sądu,  w  oparciu  o  który  miałby  tego

dokonać. Analiza stosownego fragmentu uzasadnienia prowadzi w tym zakresie do niespójnych

wniosków.  Z  jednej  bowiem  strony  odwołanie  się  do  indywidualno-konkretnej  społecznej

szkodliwości  wyraźnie  wskazuje  na  instytucję  znikomego  stopnia  społecznej  szkodliwości.  Z

drugiej zaś, wcześniejsze uwagi Trybunału sugerują, że wspomniane dostosowania zakresu zakazu

do  ram wyznaczanych  przez  Konstytucję  miałoby  nastąpić  na  drodze  „wykładni  w  zgodzie  z

Konstytucją”. Omawiana tu wątpliwość ma istotne znaczenie, albowiem nie jest jasne co miałoby

stanowić  podstawę  rozstrzygnięcia  sądu   uwalniającego  oskarżonego  od  odpowiedzialności  z

powołanie na zasadę ultima ratio. Pytanie to jest szczególne istotne wobec zamkniętego katalogu

okoliczności pozwalających przyjąć znikomą społeczną szkodliwość (art. 115 § 2 k.k.).  Doniosłość

tej  kwestii  widoczna  jest  również  w  postępowaniu  w  sprawie  o  wykroczenie,  gdzie  –  wobec

sposobu sformułowania art. 1 § 1 k.w. - istnieje wątpliwość czy w ogóle na poziomie ustawowym

możliwe jest przyjęcie bezkarności zachowania z powołaniem na brak jest szkodliwości.  

14  Najmniej  kontrowersyjne  wydaje  się  oczekiwanie  uwzględnienia  kontekstu

konstytucyjnego  w  doborze  przez  sądy  orzekające  w  sprawach  karnych  środków  reakcji  na

przestępstwo. Również i  w tym zakresie Trybunał dostrzega istotną płaszczyznę oddziaływania

zawartości  normatywnej  Konstytucji  na  treść  rozstrzygnięć  podejmowanych  w  konkretnych

sprawach1000. 

 15  Powyższe pozwala sformułować pogląd, zgodnie z którym Trybunał oczekuje,  że sąd

prowadzić  będzie  permanentną  ocenę  konstytucyjności  znajdujących  zastosowanie  w  sprawie

przepisów prawa karnego materialnego. Każda decyzja interpretacyjna winna brać za punkt wyjścia

adekwatny  wzorzec  konstytucyjny.  Zasada  podległości  sędziów  ustawie  powinna  być  zawsze

rozpatrywana  w kontekście  podległości  sędziów Konstytucji.  Innymi  słowy,  sąd  jest  związany

ustawą, lecz tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości co do zgodności przepisu ustawy z Konstytucją.

Odrębnym  zagadnieniem  jest  rzecz  jasna  sposób  rozstrzygania  stwierdzonych  kolizji  czy

niezgodności.  O ile  poza sporem jest,  że zasadniczą drogą rozstrzygania powziętych przez sąd

wątpliwości co do konstytucyjności przepisu jest instytucja pytania prawnego (art. 193 Konstytucji

RP), w orzecznictwie wyraźnie rysuje się oczekiwanie Trybunału co do podejmowania przez sądy

większego  wysiłku  interpretacyjnego  nakierowanego  na  zapewnienie  zgodności  przepisu  z

Konstytucją.  

1000 Por. w tym zakresie stanowisko TK wyrażone w wyroku z dnia 21 października 2014 r., sygn. P 50/13.
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Wyrok TK z dnia 10 czerwca 2008 r., sygn.:  SK 17/07, OTK ZU 5/A/2008, poz. 78, 

Wyrok TK z dnia 3 lipca 2008r., sygn.: K 38/07, OTK ZU 6/A/2008, poz. 102 

Wyrok TK z dnia 15 października 2008, sygn.: P 32/06, OTK ZU 8/A/2008, poz. 138.
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Wyrok TK z 15 stycznia 2009 r., sygn. K 45/07, OTK ZU 1/A/2007, poz. 3

Postanowienie TK z dnia 11 lutego 2009, sygn.: P 39/07, OTK ZU2/A/2009, poz. 12

Postanowienie TK z dnia 10 marca 2009, sygn.: SK 39/07, OTK ZU3/A/2009, poz. 33, 

Wyrok TK z dnia 13 lipca 2009 r., sygn. akt: SK 46/08, OTK ZU7/A/2009, poz. 109,

Wyrok TK z dnia  21 lipca 2009 r., sygn. K 7/09, OTK ZU nr 7/A/2009, poz. 113

Wyrok TK z dnia 5 października 2010 r., sygn.: SK 26/08, OTK ZU 8/A/2010, poz. 73, 

Wyrok z dnia 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt: P 6/10, OTK ZU 3/A/2011, poz. 19.

Postanowienie TK z dnia 29 lutego 2012 r., sygn.: P 22/11 OTK ZU 2/A/2012, poz. 23

Wyrok TK z dnia 5 czerwca 2012 r., sygn. K 18/09, OTK ZU6/A/2012, poz. 63

Wyrok TK z dnia 6 listopada 2012 r., sygn. K 21/11, OTK ZU nr 10/A/2012, poz. 119,

Wyrok TK z dnia 20 listopad a 2012 r., sygn.: SK 3/12, OTK ZU10/A/2012, poz. 123,

Wyrok TK z dnia 27 marca 2013 r., sygn. akt: K 27/12, OTK ZU 3/A/2013, poz. 29

Wyrok TK z dnia 17 lipca 2013, sygn.: SK 9/10, OTK ZU6/A/2013, poz. 79

Wyrok TK z dnia 2 października 2013 r., sygn. akt: SK 10/13 OTK ZU 7/A/2013, poz. 76.

Wyrok TK z dnia 15 października 2013, sygn.: P 26/11, OTK ZU 7/A/2013, poz. 99.

Wyrok TK z dnia 7 listopad 2013 r., sygn.: K 31/12, OTK ZU8/A/2013, poz. 121 

Wyrok Tk z dnia 7 października 2014, sygn.: K 9/13, OTK ZU 9/A/2014, poz. 101.

Orzecznictwo SN i sądów powszechnych

Uchwała  7 sędziów Sądu Najwyższego  z dnia17 września  1996,  sygn.  akt:  I  KZP 19/96,  Lex

Polonica nr 311184   

Postanowienie SA w Krakowie z dnia 8 września 2009 r., sygn. akt: II Akzw 739/2009, KZS 2009,

z. 9, poz. 57 

Uchwała SN z dnia 23 października 2003 r., sygn. akt: I KZP 29/2003, Lexpolonica nr 363963

Postanowienie SN z dnia 1 kwietnia 2005 r., sygn. akt: IV KK 42/2005, LexPolonica nr 384743, 

Uchwała SN z dnia 20 września 2007 r., sygn. I KZP 26/07

Postanowienie SN z dnia 26 marca 2009 r. ,sygn. akt: I KZP 2/2009, Lex polonica 2017258 

Postanowienie SN z dnia 25 marca 2010 r., sygn. akt:IV KK 316/10, Lexpolonica 2244782, 

Uchwała SN z dnia 28 marca 2012, sygn. akt: I KZP 26/11, Lex polonica 3075226 

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów SN z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. I KZP 8/12, 

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów SN z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. I KZP 5/12

Wyrok SA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2013 r., sygn. II AKa 70/13
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Orzecznictwo dotyczące zasady dostatecznej określoności oraz ustawowej wyłączności 

Orzecznictwo TK

Orzeczenie TK z dnia 1 marca 1994 r., sygn. U 7/93, Z.U. 1994 / / 5; OTK1986-1995/t5/1994/cz1/5

Orzeczenie  TK z  dnia  26  kwietnia  1995  r.,  sygn.:  K  11/94,  Z.U. 1995,  poz.  12;  OTK1986-

1995/t6/1995/cz1/12 

Orzeczenie  TK  z  dnia  26  września  1995  r.,  sygn.  U  4/95,  Z.U. 1995  /  /  27;  OTK1986-

1995/t6/1995/cz2/27 

Wyrok TK z dnia 13 kwietnia 1999 r., sygn. akt: K 36/98, OTK ZU nr 3/1999, poz. 40

Wyrok TK z dnia 6 lipca 1999 r., sygn.: P 2/99, OTK ZU 5/1999, poz. 103

Wyrok TK z dnia 15 września 1999 r., sygn. K 11/99, OTK ZU nr 6/1999, poz. 116.

Wyrok TK z dnia z 4 października 2000 r., sygn. P 8/00, OTK ZU nr 6/2000, poz. 189

Wyrok TK z dnia 17 października 2000 r., sygn. akt: SK 5/99, OTK ZU7/2000, poz, 254

Wyrok TK z dnia 20 lutego 2001 r., sygn.: P 2/00, OTK ZU 2/2001, poz.32

Wyrok TK z dnia 30 października 2001 r., sygn.: K 33/00, OTK ZU7/2001, poz. 217.

Wyrok TK z dnia 4 października 2000 r., sygn. P 8/00, OTK ZU nr 6/2000, poz. 189

Postanowienie TK z dnia  15 kwietnia 2002 r., sygn. akt: Ts 5/02, OTK ZU 3/B/2002, poz. 215

Wyrok TK z 28 stycznia 2003 r., sygn. K 2/02, OTK ZU nr 1/A/2003, poz. 4

Wyrok TK z dnia 8 lipca 2003 r., sygn.: P 10/02, OTK ZU 6/A/2003, poz. 62

Postanowienie TK z dnia 18 września 2003 r., sygn.: Ts 87/03, OTK ZU 4/B/2003, 248

Wyrok TK z dnia 26 listopada 2003 r., sygn. akt: SK 22/02, OTK ZU9/A/2003, poz. 97

Wyrok TK z dnia 5 maja 2004 r., sygn. akt: P 2/03, OTK ZU5/A/2004 

Postanowienie TK z dnia 26 lipca 2004 r., sygn. akt: Ts 26/04, OTK ZU 5/B/2004, poz. 287

Postanowienie TK z dnia 23 listopada 2004 r., sygn.: Ts 104/04, OTK ZU 2/B/2005, poz. 70

Wyrok TK z dnia 13 stycznia 2005 r., sygn. akt: P 15/02, OTK ZU 1/A/2005, poz. 4.

Wyrok TK z dnia 28 czerwca 2005 r., sygn. akt:  SK 56/04, OTK ZU6/A/2006, poz. 67

Wyrok TK z dnia 12 września 2005 r., sygn. akt: SK 13/05, OTK ZU8/A/2005, poz. 81

Wyrok TK z dnia 21 lipca 2006 r., sygn. akt: P 33/05, OTK ZU7/A/2006, poz. 83

Wyrok TK z dnia 1 kwietnia 2008 r., sygn. SK 77/06, OTK ZU nr 3/A/2008, poz. 39, s. 356.

Wyrok TK z dnia 13 maja 2008 r., sygn. akt: P 50/07, OTK ZU 4/A/2008, poz. 58

Postanowienie TK z dnia 13 października 2008 r., sygn. akt: Ts 249/08, OTK ZU5/B/2010, poz.

331

Postanowienie TK z dnia 31 grudnia 2008 r., sygn. akt: Ts 175/07, OTK ZU 2/B/2009, poz. 111
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Wyrok TK z dnia 7 lipca 2009, sygn. akt: K 13/08, OTK ZU 7/A/2009, poz. 105.

Wyrok TK z dnia 28 lipca 2009 r., sygn.: P 65/07, OTK ZU7/A/2009, poz. 114

Postanowienie TK z dnia 21 października 2009 r., sygn.: P 31/07, OTK ZU9/a/2009, poz. 144

Postanowienie TK z dnia 16 marca 2010, sygn akt: P 3/07, OTK ZU 3/B/2010, poz. 30

Postanowienie TK z dnia 29 marca 2010 r., sygn. akt: Ts 349/10, OTK ZU 1/B/2010, poz. 27

Wyrok TK z dnia 9 czerwca 2010 r., sygn. akt; SK 52/08, OTK ZU 5/A/2010, poz. 50

Postanowienie TK z dnia 20 września 2010 r., sygn. Ts 71/09, OTK ZU6/B/2010, poz. 435.

Postanowienie TK z dnia 21 października 2010 r., sygn.: P 31/07, OTK ZU9/A/2009, poz. 144

Wyrok TK z dnia 19 kwietnia 2011 r., sygn. akt: P 41/09, OTK ZU 3/A/2011, poz. 25. 

Postanowienie TK z dnia 18 maja 2011 r., sygn. akt: Ts 85/10, OTK ZU 1/B/2012, poz. 65

Postanowienie TK z dnia 23 maja 2011 r., sygn. akt: Ts 115/11, OTK ZU 1/B/2013, poz. 52

Wyrok TK z dnia 19 lipca 2011 r. sygn.: K 11/10, OTK ZU6/A/2011, poz. 66

Postanowienie TK z dnia 11 lipca 2013 r. sygn. akt: Ts 212/12,

Wyrok TK z dnia 14 lutego 2012 r., sygn. akt: P 20/10, OTK ZU 2/A/2012, poz. 15

Wyrok TK z dnia 12 lipca 2012 r., sygn. akt: P 24/10, OTK ZU 7/A/2012, poz. 79

Postanowienie TK z dnia 10 września 2012 r. , sygn. akt: Ts 248/10, OTK ZU 1/B/2013, poz. 30

Postanowienie TK z dnia 17 września 2012 r., sygn. akt: Ts 152/11, OTK ZU 1/B/2013, poz. 58

Wyrok TK z dnia 9 października 2012 r., sygn. akt: P 27/11, OTK ZU 9/A/2012, poz. 104

Postanowienie TK z dnia 22 listopada 2012 r. sygn. akt: Ts 196/10, OTK ZU 1/B/2013, poz. 20

Wyrok TK z dnia 19 grudnia 2012,  sygn. akt: K 9/12, OTK ZU11/A/2012, poz. 113

Postanowienie TK z dnia 6 czerwca 2013 r., sygn. akt: Ts 22/12, OTK ZU 4/B/2013, poz. 365.

Postanowienie TK z dnia 8 lipca 2013 r., sygn. akt: P 11/11, OTK ZU 6/A/2013, poz. 91

Postanowienie TK z dnia 11 lipca 2013 r., sygn. akt: Ts 212/12

Postanowienie TK z dnia 29 października 2013r., sygn. : Ts 293/12,

Wyrok TK z dnia 20 maja 2014 r., sygn. K 17/13, OTK ZU 5/A/2014, poz. 53

Wyrok TK z dnia 17 lutego 2015 r., sygn. K 15/13, OTK ZU 2/A/2015, poz. 16

Orzecznictwo dotyczące zasady ne bis in idem

Orzecznictwo TK

Wyrok TK z dnia 29 kwietnia 1998 r., sygn. akt: K 17/97, OTK ZU 3/1998/, poz. 30

Wyrok TK z dnia 18 czerwca 2001 r., sygn. akt: P 6/00, OTK ZU5/2001, poz. 120.

Wyrok TK  z dnia 8 października 2002 r., sygn.: K 36/00, OTK ZU 5/A/2002, poz. 53.
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Wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn. akt: K 18/03, OTK ZU 20/A/2004, poz. 103

Wyrok TK z dnia 4 września 2007 r. , sygn.: P 43/06,  OTK ZU 8/A/2007, poz. 95 

Wyrok TK z dnia 15 kwietnia 2008 r., sygn.: P 26/06, OTK ZU 3/A/2008, poz.42

Wyrok TK z dnia 2 września 2008 r., sygn.: K 35/06, OTK ZU 7/A/2008, poz. 120

Wyrok TK z dnia 14 października 2009 r, sygn.: Kp 4/09, OTK ZU 9/A/2009, poz. 134

Wyrok TK z dnia 18 listopada 2010 r., sygn.: P 29/09, OTK ZU 9/A/2010, poz. 104

Wyrok TK z dnia 12 kwietnia 2011 r., sygn.: P 90/08, OTK ZU 3/A/2011, poz. 21

Wyrok TK z dnia 19 czerwca 2012 r., sygn. akt: P 41/10, OTK ZU 6/A/2012, poz. 65

Wyrok TK z dnia 18 lipca 2013 r., sygn.: SK 18/09, OTK ZU 6/A/2013, poz. 80, 

Postanowienie TK z dnia 14 lutego 2014 r., sygn. akt: P 25/11, OTK ZU2/A/2014, poz. 23

Postanowienie TK z dnia 21 lutego 2014 r., sygn. akt: Ts 8/13.

Postanowienie TK z dnia 27 maja 2014 .r, sygn.: Ts 8/13

Wyrok TK z dnia 21 października 2014 r., sygn. P 50/13, OTK ZU 9/A/2014, poz. 103.

Orzecznictwo dotyczące zasady lex retro non agit

Orzecznictwo TK

Orzeczenie TK z dnia 28 maja 1986 roku w sprawie U 1/86, OTK 1986

Orzeczenie TK z dnia 30 listopada 1988 r., sygn. K 1/88, OTK 1988, poz. 6,

Orzeczenie TK  z dnia 13 lutego 1991 r., sygn. W 3/90, OTK 1991, poz. 27, 

Orzeczenie TK z dnia: 2 marca 1993 r., sygn. K 9/92, OTK 1993 cz. I 

Orzeczenie TK z dnia 14 grudnia 1993 r., sygn.: K8/93, OTK 1993, cz. II, poz. 43

Orzeczenie TK z dnia 29 marca 1994 r., sygn.: K 13/93, OTK 1994, cz. I, poz. 6,

Orzeczenie TK z dnia 18 października 1994, sygn.: K 2/94, OTK 1994, cz. II, poz. 36

Wyrok TK z: dnia 31 stycznia 1996 r., sygn. K. 9/95, OTK ZU nr 1/1996, poz. 2;

Orzeczenie TK z dnia 15 lipca 1996 r., sygn.: K 5/96, OTK 1996 t. II, 

Wyrok TK z dnia 31 marca 1998 r. sygn. K. 24/97, OTK ZU nr 2/1998, poz. 13 

Postanowienie TK z dnia 17 lutego 1999 r., sygn.: Ts 154/98, Z.U. 2/1999, poz. 34.

Wyrok TK z dnia  6 lipca 1999 r., sygn. P 2/99, OTK ZU5/A/1999, poz. 103,

Wyrok TK z dnia 21 czerwca 2000 r., sygn. K 2/99, Z.U. 5/2000, poz. 139.

Wyrok TK z dnia 10 lipca 2000 r., sygn.: SK 21/99, OTK ZU5/A/2000, poz. 144

Wyrok TK z dnia 24 października 2000 r., sygn. K 12/00, OTK ZU 7/2000, poz. 255
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Wyrok TK z dnia 24 maja 2004 r, sygn. SK 44/03, OTK ZU 5/A/2004, poz. 46

Wyrok TK z dnia 31 stycznia 2005, sygn. P 9/04, OTK ZU 1/A/2005, poz. 9

Wyrok TK z dnia 19 marca 2007, sygn.: K 47/05, OTK ZU 3/A/2007, poz. 27

Wyrok TK z dnia 10 grudnia 2007, sygn.: P 43/07,  OTK ZU  11/A/2007, poz. 155.

Wyrok TK z dnia 28 lutego 2008 r., sygn.: K 43/07 OTK ZU 1/A/2008, poz. 8.

Wyrok TK z dnia 16 kwietnia 2008 r., sygn. P 40/07, OTK ZU 3/A/2008, poz. 44

Wyrok TK z dnia 2 września 2008 r., sygn. K 35/06 OTK ZU 7/A/2008, poz. 120.

Wyrok TK z dnia 15 października 2008 r., sygn.: P 32/06 OTK ZU 8/A/2008, poz. 138.

Wyrok TK z dnia 12 maja 2009, sygn.: P 66/07, OTK ZU 5/A/2009, poz. 65

Wyrok TK z dnia 13 października 2009 r., sygn. P 4/08, OTK ZU 9/a/2009, poz. 133

Wyrok TK z dnia 27 października 2010 r., sygn.: K 10/08, OTK ZU 8/A/2010, poz. 81. 

Postanowienie TK z dnia 15 marca 2013, sygn.: Ts 9/13, OTK ZU 4/B/2013, poz. 437.

Orzecznictwo dotyczące pojęcia „odpowiedzialność  karna”

Orzecznictwo

Orzeczenie TK z dnia 9 listopada 1993 r., sygn.: K 11/93, Z.U. 1993 / / 37; OTK1986-

1995/t4/1993/cz2/37; OTK   1993 cz. II s. 350-367. 

Orzeczenie TK z dnia 1 marca 1994 r., sygn.: U 7/93, Z.U. 1994 / / 5; 

Orzeczenie  z  dnia  26  września  1995  r.,  sygn.:  U  4/95,  Z.U. 1995  /  /  27;  OTK1986-

1995/t6/1995/cz2/27 

Wyrok TK z dnia 29 kwietnia 1998 r., sygn.: K 17/97, Z.U. 3/1998, poz. 30

Wyrok TK z dnia 9 czerwca 1998 r., sygn.: K 28/97,  ZU 4/1998, poz. 50.

Wyrok TK z dnia 8 grudnia 1998 r., sygn. K 41/97, ZU 7/1998, poz. 117.

Wyrok TK z dnia 12 stycznia 1999 r., sygn. P 2/98, Z.U. 2/1999, poz. 1 

Wyrok TK z dnia 16 marca 1999 r., sygn.: SK 19/98, Z.U. 3/1999, poz. 36

Wyrok TK z dnia 6 lipca 1999 r., sygn. P 2/99, Z.U 5/

Wyrok TK z dnia 16 listopada 1999 r., sygn.: SK 11/99, Z.U. 7/1999, poz. 158

Wyrok TK z dnia 18 kwietnia 2000 r., sygn. K 23/99, Z.U. 3/2000, poz. 89,

Wyrok TK z dnia 16 stycznia 2001 r., sygn.: P 5/00, Z.U. 1/2001, poz. 1, 

Wyrok TK z dnia 20 lutego 2001 r., sygn.: P 2/00, Z.U. 2/2001, poz. 32,

Wyrok TK z dnia 27 lutego 2001 r., sygn. K 22/00, ZU 3/2001, poz. 48.

Wyrok TK z dnia 11 września 2001 r., sygn.: SK 17/00, ZU6/2001, poz. 165.
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Wyrok TK z dnia 29 stycznia 2002 r., sygn. K 19/01, ZU 1/A/2002, poz. 1.

Wyrok TK z  dnia 4 lipca 2002 r., sygn. akt: P 12/01, OTK ZU nr 4/A/2003, poz. 50

 Wyrok TK z dnia 9 lipca 2002 r., sygn.: P 4/01, 4/A/2002, poz. 52,

Wyrok TK z dnia 8 października 2002 r., sygn. K 36/00, OTK ZU nr 5/A/2002, poz. 63

Wyrok TK z dnia 8 lipca 2003 r., OTK ZU 6/A/2003, poz. 62

 Wyrok TK z dnia 26 listopada 2003 r., sygn. akt: SK 22/02, OTK  ZU 9/A/2003, poz. 97,

Wyrok TK  z dnia 10 maja 2004 r., sygn. SK 39/03, OTK ZU nr 5/A/2004, poz. 40,  

Wyrok TK z dnia 25 maja 2004 r., sygn.; SK 44/03, OTK ZU5/A/2004, poz. 46.

Wyrok TK z dnia 14 czerwca 2004 r,., sygn.: SK 21/03, OTK ZU 6/A/2004, poz. 56

Wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn. akt: K 18/03, OTK ZU 10/A/2004, poz. 103

Wyrok TK z dnia 20 listopada 2004 r., sygn.: SK 31/04, OTK ZU 10/A/2004, poz. 110,

Wyrok TK z dnia 28 czerwca 2005 r., sygn. akt: SK 56/04, OTK ZU 6/A/2005, poz. 67,

 Wyrok TK z dnia 29 czerwca 2005 r., sygn.: SK 34/04, OTK ZU 6/A2005, poz. 69,

Wyrok TK z dnia 24 stycznia 2006 r., sygn. akt: SK 52/04, OTK ZU 1/A/2006, poz. 6

Wyrok TK z dnia 15 maja 2006 r., sygn. akt: P 32/05, OTK ZU 5/A/2006, poz 56. 

Wyrok TK z dnia 21 lipca 2006 r., sygn. akt: P 33/05, OTK ZU 7/A/2006, poz. 86,

Wyrok TK z dnia 15 stycznia 2007 r., sygn.: P 19/06, OTK ZU1/A/2007, poz.   2

Wyrok TK z dnia 4 września 2007 r., sygn.: P 43/06, OTK ZU 8/A/2007, poz. 85

Wyrok TK z dnia 8 stycznia 2008 r., sygn.: P  35/06, OTK ZU 1/A/2008, poz. 1,

 Wyrok TK z dnia 19 lutego 2008 r., sygn. akt:  P 48/06, OTK ZU 1/A/2008, poz. 4,

Wyrok TK z dnia 4 marca 2008 r., sygn. SK 3/07, OTK ZU nr 2/A/2008, poz. 25,

Wyrok TK z dnia 31 marca 2008, sygn.: SK 75/06, OTK ZU 2/A/2008, poz. 30, 

Wyrok TK z dnia 15 kwietnia 2008 r., sygn.: P 26/06, OTK ZU3/A/2008, poz. 42, 

Wyrok TK z dnia 10 lipca 2008 r., sygn. akt: P 15/08, OTK ZU 6/A/2008, poz. 105

Wyrok TK z dnia 2 września 2008 r., sygn. K 35/06, OTK ZU nr 7/A/2008, poz. 120 

Wyrok TK z dnia 15 października 2008 r., sygn.: P 32/06, OTK ZU8/A/2008, poz. 138.

Postanowienie TK z dnia 9 grudnia 2008 r., sygn.: P 52/07, OK ZU 10/A/2008, poz. 184, 

Wyrok TK z dnia 7 lipca 2009 r.,   sygn. akt: K 13/08, OTK ZU 7/A/2009, poz. 105.

 Wyrok TK z dnia 28 lipca 2009 r., sygn. akt: P 65/07, OTK ZU 7/A/2009, poz. 114

Wyrok TK z dnia 22 września 2009 r., sygn. SK 3/08, OTK ZU 8/A2009, poz 125, 

Postanowienie TK z dnia 18 listopada 2009 r., sygn.: P 97/08, OTK ZU10/A/2009, poz. 157.

Wyrok TK z dnia 17 listopada 2009 r., sygn. SK 64/08, OTK ZU nr 10/A/2009, poz. 148, 

Wyrok TK z dnia 25 marca 2010 r., sygn.: P 9/08, OTK ZU3/A/2010, poz. 26

 Wyrok TK z dnia 11 maja 2010 r., sygn.: SK 50/08, OTK ZU4/A/2010, poz. 34,

462



Wyrok TK z dnia 29 czerwca 2010 r., sygn. P 28/09, OTK ZU nr 5/A/2010, poz. 52.

 Wyrok TK z dnia 12 kwietnia 2011 r., sygn.: P 90/08, OTK ZU3/A/2011, poz. 21

Wyrok TK z dnia 11 września 2001 r., sygn. SK 17/00, OTK ZU nr 6/2001, poz. 165

Wyrok TK z dnia 9 lipca 2012, sygn.: P 8/10, OTK ZU7/A/2012, poz. 75.

Wyrok TK z dnia 18 lipca 2012, sygn. akt: K 14/12, OTK ZU 7/A/2012, poz. 72.

Wyrok TK z dnia 17 lipca 2013 r., sygn. akt; SK 9/10, OTK ZU 6/A/2013, poz. 79

Wyrok TK z dnia 15 października 2013 r., sygn.: P 26/11 OTK ZU7/A/2013, poz. 99.

Postanowienie TK z dnia 5 listopada 2013 r., sygn.: SK 15/12, OTK ZU 8/A/2013, poz. 127

Wyrok TK z dnia 1 lipca 2014 r., sygn.: SK 6/12, OTK ZU 7/A/2014, poz. 68.

Wyrok TK z dnia 25 listopada 2014, sygn. K54/13, OTK ZU 10/A/2014, poz. 114

Orzecznictwo SN i sądów powszechnych

Postanowienie SN z dnia 29 stycznia 2009 r., sygn.: I KZP 29/08, LexPolonica nr 1991982 

Postanowienie SN z dnia 5 maja 2009 r. , sygn.: IV KK 427/08, LexPolonica nr 2051902. 

Wyrok SN z dnia 11 października 2011 r., sygn.: IV KK 276/11, LexPolonica nr 4135378, 

Wyrok SN z dnia 18 października 2011 r., sygn.: IV KK 286/11, Lexpolonica nr 4135377, 

Wyrok SN z dnia 16 listopada 2011 r., sygn.: IIIKK 298/11, LexPolonica nr 4140335, 

Wyrok SN z dnia 8 maja 2013 r., sygn.: V KK 75/13, LexPolonica nr 5841469. 

Orzecznictwo  dotyczące zasady winy

Orzecznictwo

Orzeczenia TK z dnia 26 kwietnia 1995 r., sygn. K 11/94, OTK z 1995 r., cz. I, poz. 12

Orzeczenie TK z dnia 26 września 1995 r., sygn. U 4/95, OTK ZU nr 1/1995, poz. 4

Wyrok TK z dnia 29 kwietnia 1998 r., sygn.: K 17/97, OTK ZU 3/1998, poz. 30, 

Wyrok TK z dnia 10 listopada 1998 r., sygn. K 39/97., ZU6/1998, poz. 99.

Orzeczenie TK z dnia 27 kwietnia 1999 r., sygn. P 7/98, OTK ZU nr 4/1999

Wyrok TK z dnia 18 kwietnia 2000 r., sygn. K 23/99, ZU 3/200, poz. 89, 

Wyrok TK z dnia 16 stycznia 2001 r., sygn.: P 5/00, OTK ZU 1/2001, poz. 1

Wyrok TK z dnia 27 lutego 2001 r., sygn. K 22/00, wyrok TK z dnia 11 września 2001 r.,

Wyrok TK z dnia 4 grudnia 2001 r., sygn. SK 18/00, OTK  ZU 8/2001, poz. 256

Wyrok TK z dnia 23 kwietnia 2002 r., sygn.: K 2/01, OTK ZU 3/A/2002, poz. 27
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Wyrok TK z dnia 4 lipca 2002 r., sygn.; P 12/01, OTK ZU 4/A/2002, poz. 50

Wyrok TK z dnia 17 grudnia 2003 r., sygn.: SK 15/02, OTK ZU 9/A/2003, poz.  103.

Wyrok TK z dnia 20 stycznia 2004 r., sygn.: SK 26/03, OTK ZU1/A/2004, poz. 3

Wyrok TK z dnia 3 marca 2004 r., sygn.: K 29/03, OTK ZU3/A/2004, poz. 17 

Wyrok TK z dnia 18 maja 2004 r., sygn.: SK 38/03, OTK ZU5/A/2004, poz. 45

Wyrok TK z dnia 14 czerwca 2004 r,., sygn.: SK 21/03, OTK ZU 6/A/2004, poz. 56,

Wyrok TK z dnia 19 października 2004 r., sygn. K 1/04, OTK ZU 9/A/2004, poz. 93.

Wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn.: K 18/03 OTK ZU 10/A/2004, poz. 103

Wyrok TK z dnia 20 listopada 2004 r., sygn.: SK 31/04, OTK ZU 10/A/2004, poz. 110,

Postanowienie TK z dnia 14 grudnia 2004 r., sygn: P 32/02, OTK ZU11/A/2004, poz. 123,

Wyrok TK z dnia 12 września 2005 r., sygn.: SK 13/05, OTK ZU 8/A/2005, poz. 91

Wyrok TK z dnia 24 stycznia 2006 r., sygn.: SK 52/04, OTK ZU 1/A/2006, poz. 6, 

Wyrok TK z dnia 11 października 2006 r., sygn.: P 3/06, OTK ZU9/A/2006, poz. 121.

Wyrok TK z dnia 15 stycznia 2007, sygn.: P 19/06, OTK ZU 1/A/2007, poz. 2, 

Wyrok TK z dnia 13 marca 2007 r., sygn.: K 8/07, OTK ZU nr 3/A/2007, poz. 26

Wyrok TK z dnia  11 maja 2007 r., sygn.: i K 2/07, OTK ZU nr 5/A/2007, poz. 48

Postanowienie TK z dnia 15 maja 2007 r., sygn.: P 13/06, OTK ZU 6//2007, poz. 57,

Wyrok TK z dnia 4 września 2007 r., sygn.: P 43/06, OTK ZU 8/A/2007, poz. 85,

Wyrok TK z dnia 8 stycznia 2008 r., sygn.: P 35/06 OTK ZU 1/A/2008, poz. 1

Wyrok TK z  dnia 4 marca 2008 r., sygn.: SK3/07, OTK ZI2/a/2008, poz. 25,

Wyrok TK z dnia 31 marca 2008, sygn.: SK 76/06, OTK ZU2/A/2008, poz. 30,

Wyrok TK z dnia 10 lipca 2008 r., sygn.: P 15/08, OTK ZU 6/A/2008, poz. 105

Wyrok TK z dnia 2 września 2008 r., sygn. : K 35/06, OTK ZU7/A/2008, poz. 120

Wyrok TK z dnia 24 listopada 2008 r., sygn.: K 66/07, OTK ZU 9/A/2008, poz. 158

Wyrok TK z dnia 2 grudnia 2008 r., sygn.: K 37/07, OTK ZU10/A/2008, poz. 172.

Wyrok TK z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn.: P 16/08, OTK ZU 10/A/2008, poz. 181, 

Postanowienie TK z dnia 16 kwietnia 2009 r., sygn.: P 11/08, OTK ZU4/A/2009, poz. 49, 

Wyrok TK z dnia 5 maja 2009 r., sygn. P 64/07, OTK ZU5/A/2009, poz. 64

Wyrok TK z dnia 7 lipca 2009 r., sygn.: K 13/08, OTK ZU7/A/2009, poz. 105

Wyrok TK z dnia 22 września 2009 r., sygn.: SK 3/08, OTK ZU 8/A/2009, poz. 125,

Wyrok TK z dnia 14 października 2009 r., sygn. Kp 4/09, OTK ZU nr 9/A/2009, poz. 134.

Postanowienie TK z dnia 18 listopada 2009 r., sygn.: P  97/08, OTK ZU 10/A/2009, poz. 157

Wyrok TK z dnia 25 marca 2010 r., sygn.: P 9/08, OTK ZU3/A/2010, poz. 26, 

Wyrok TK z dnia 5 kwietnia 2011 r., sygn.: P 26/09, OTK ZU3/A/2011, poz. 18
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Wyrok TK z dnia 19 kwietnia 2011 r., sygn.: K 19/08, OTK ZU 3/A/2011, poz. 24

Postanowienie TK z dnia 17 października 2011 r., sygn.: Ts 19/11, OTK ZU 6/B/2011, poz. 471,

Wyrok TK z dnia 9 lipca 2012, sygn.: P 8/10, sygn.: P 8/10, OTK ZU7/A/2012, poz. 75.

Wyrok TK z dnia 18 lipca 2012r., sygn.: K 14/12, OTK ZU 7/A/2012, poz. 82

Wyrok TK z dnia 6 listopada 2012 r., sygn. K 21/11, OTK ZU10/A/2012, poz. 119,

Wyrok TK z dnia 22 maja 2013, sygn.: P 46/11, OTK ZU 4/A/2013, poz. 42 

Wyrok TK z dnia 17 lipca 2013 r., sygn. SK 9/10, OTK ZU6/A/2013, poz. 79.

Wyrok TK z dnia 15 października 2013 r., sygn.: P 26/11, OTK ZU7/A/2013, poz. 99.

Postanowienie TK z dnia 29 października 2013 r., sygn. akt: P 34/12, OTK ZU 7/A/2013, poz. 117

Wyrok TK z dnia 12 marca 2014 r., sygn. P 27/13, OTK ZU 3/A/2014, poz. 30,

Wyrok TK z dnia 3 czerwca 2014 r., sygn.: K 19/11, OTK ZU6/A/2014, poz. 60.

Wyrok TK z dnia 1 lipca 2014 r., sygn.: SK 6/12, OTK ZU 7/A/2014, poz. 78

Orzeczenia SN i sądów powszechnych

Uchwała SN z dnia 22 grudnia 1993 r., sygn.: I KZP 34/93, LexPolonica Nr 304777

Uchwała SN z dnia z 19 lutego 1997 r., sygn.: I KZP 41/96, LexPolonica nr 313526

Wyrok SN z dnia 9 stycznia 2002 r., sygn. akt: III KKN 303/2000 LexPolonica nr 361341

Postanowienie SN z dnia 12 grudnia 2007 r. III KK 245/07, www.sn.pl

Wyrok SN z dnia 3 października 2008 r., sygn. akt: III KK 167/2008 (LexPolonica nr 1988958

Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 17 października 2007 r.,  sygn.:II  Aka 277/2007,  LexPolonica

1964376 ,

Wyrok SA w Łodzi z dnia 18 września 2007 r., sygn.: II Aka159/2007, LexPolonica nr  1952612 

Orzecznictwo dotyczące zasady odpowiedzialności za czyn (własny)

Orzecznictwo TK

Wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn.: K 18/03, OTK ZU 10/A/2004, poz. 103

Wyrok TK z dnia 29 czerwca 2005 r., sygn.; SK 34/04, OTK ZU 6/a/2005, poz. 69.

Wyrok TK z dnia 18 lipca 2012 r., sygn.: K 14/12,  OTK ZU 7/A/2012, poz. 82

Postanowienie TK z dnia 11 lipca 2013 r., sygn. akt: Ts 212/12, op. cit.

Orzecznictwo dotyczące zasady proporcjonalności
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Orzecznictwo TK

orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 1988 r., sygn. U 7/87, OTK 1/1988, poz. 1

orzeczenie z dnia 12 lutego 1991 r., sygn. akt: K 6/90, OTK1986-1995/t3/1991/1 

orzeczenie TK z dnia 9 kwietnia 1991 r., sygn. akt: U 9/90, OTK 1991 s. 142-148, 

orzeczenie  z dnia 11  lutego 1992 r., sygn. akt: K 14/91, OTK 1992 cz. I s. 93-148

orzeczenie z dnia 29 sierpnia 1992 r., sygn. akt: K 4/92, OTK1986-1995/t3/1992/cz2/22

orzeczenie z dnia 26 stycznia 1993 r., sygn. akt: U 10/92, OTK 1993 cz. I s. 19-36

uchwała TK z dnia 16 marca 1993 r., sygn.: W 16/92, OTK 1993 cz. I s. 156-165

uchwała  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  2  marca  1994  r.,  sygn.  akt:  W  3/93,  OTK1986-

1995/t5/1994/cz1/17

orzeczenie TK z dnia 12 grudnia 1994 r., sygn. K. 3/94, OTK 1994 r., cz. II, s. 141.

orzeczenie TK z dnia 26 kwietnia 1995 r., sygn.: K 11/94, OTK1986-1995/t6/1995/cz1/12 

orzeczenie TK z dnia 23 października 1995 r., sygn. K. 4/95, OTK w 1995 r., cz. II, s. 93.

orzeczenie TK z 9 stycznia 1996 r., sygn. K. 18/95, OTK ZU 1/1996, poz. 1 

orzeczenie TK z dnia 13 stycznia 1996 r., sygn.: K 9/95, OTK 1996 cz. I s. 41-62 

orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 września 1996 r., sygn.: K 10/96, OTK 4/1996,

poz. 33

orzeczenie z dnia 3 grudnia 1996 r., sygn.: K 25/95, OTK 1996 t. II s. 363-387

 wyrok TK z dnia 28 maja 1997 r., sygn.: K 26/96, OTK ZU 2/1997, poz. 19

wyrok z dnia 25 listopada  1997 r., sygn.: K 26/97, OTK ZU nr 5-6/1997, poz. 64.

orzeczenie TK z dnia 26 maja 1998 r., sygn. K 26/96, Z.U. 2/1997, poz. 19

orzeczenie z dnia 9 czerwca 1998 r., sygn.: K 28/97, OTK ZU nr 4/1998, poz. 50

wyrok TK z dnia 6 października 1998 r., sygn. K 36/97, ZU 5/1998, poz. 65.

wyrok z dnia 12 stycznia 1999 r., sygn.: P 2/98, OTK ZU 1/1999, poz. 2.

wyrok TK z dnia 22 czerwca 1999 r., sygn.: K 5/99, ZU 5/1999, poz 100.

wyrok TK z dnia 18 stycznia 2000 r., sygn. K. 17/99, OTK ZU nr 1/2000, poz. 4

wyrok TK z dnia 11 lipca 2000 r., sygn. K. 30/99, OTK ZU nr 5/2000, poz. 145, 

wyrok TK z dnia 4 grudnia 2000 r., sygn. K. 9/00, OTK ZU 8/2000, poz. 294

wyrok TK z dnia 21 lutego 2001 r., sygn. P 12/00, OTK ZU3/2001, poz. 47

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2001 r., sygn.: U 9/00, OTK ZU nr 4/2001,

poz. 80

wyrok TK z dnia 25 kwietnia 2001, sygn.: K 13/01, OTK ZU 4/2008, poz. 81.
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wyrok TK z 24 września 2001 r., sygn. SK 22/01, OTK ZU nr 7/2001, poz. 216.

wyrok TK z dnia 9 października 2001 r., sygn. SK 8/00 OTK ZU nr 7/2001, poz. 211

wyrok TK z dnia 24 października 2001 r., sygn. akt: SK 22/01, ZU 7/2001, poz. 216

wyrok TK z dnia 20 listopada 2001 r., sygn. akt: SK 15/01, OTK ZU 8/2001, poz. 252

wyrok TK z dnia 4 grudnia 2000 r., sygn. K. 9/00, OTK ZU 8/2000, poz. 294

wyrok TK z dnia 29 stycznia 2002 r., sygn. akt: K 19/01, OTK ZU nr 1/A/2002, poz. 1.

wyrok TK z dnia 27 maja 2002 r., sygn. : K 20/01, OTK ZU nr 3/A/2002, poz. 34.

wyroki TK z dnia 25 czerwca 2002, sygn.: K 45/01, OTK ZU 4/A/2002, poz. 46, 

wyrok TK z dnia 2 grudnia 2002 r., sygn. SK 20/01, OTK ZU nr 7/A/2002, poz. 89

postanowienie TK z 11 grudnia 2002 r., sygn. SK 17/02, OTK ZU nr 7/A/2002, poz. 98

wyrok TK z dnia 28 stycznia 2003 r., sygn.: K 2/02, OTK ZU 1/A/2003, poz.4.

wyrok TK z dnia 5 marca 2003 r., sygn. akt: K 7/01, OTK ZU 3/A/2003, poz. 19, 

wyrok TK  z dnia 15 kwietnia 2003 r., sygn. SK 4/02, OTK ZU nr 4/A/2003, poz. 31

wyrok TK 29 kwietnia 2003 r., sygn. SK 24/02, OTK ZU nr 4/A/2003, poz. 33

postanowienie TK z dnia 9 lipca 2003 r., sygn. Ts 65/03, OTK ZU 3/B/2003, poz. 98

wyrok TK z dnia  17 lutego 2004, sygn. K 17/13, OTK ZU 5/A/2014, poz. 53

wyrok TK z dnia 10 maja 2004 r., sygn. akt: SK 39/03, OTK ZU 5/a/2004, poz. 40

wyrok TK z dnia 27 lipca 2004 r., sygn. akt: SK 9/03, OTK ZU 7/A/2004, poz. 71, 

postanowienie TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn. SK 24/01, OTK ZU nr 10/A/2004, poz. 111

wyrok TK z dnia 30 listopada 2004 r., sygn. SK 31/04, OTK ZU 10/A/2004, poz. 110,

wyrok TK z dnia  6 grudnia 2004, sygn. SK 29/04, OTK ZU11/A/2004, poz. 114

wyrok TK z dnia 12 stycznia 2005 r., sygn. akt: K 24/04, OTK ZU 1/a/2005, poz. 3

wyrok TK z dnia 15 lutego 2005 r., sygn. akt: K 48/04, OTK ZU 2/A/2005, poz. 15

wyrok TK z dnia 17 maja 2005 r., sygn. P 6/04, OTK ZU 5/A/2005, poz. 50.

wyrok TK z dnia 23 maja 2005 r., sygn. SK 44/04, OTK ZU 5/A/2005, poz. 52

wyrok TK z dnia 28 czerwca 2005 r., sygn.: SK 56/04, OTK ZU 6/A/2005, poz. 67

wyrok TK  z dnia 5 lipca 2005, sygn. SK 26/04, OTK ZU7/A/2005, poz. 78

postanowienie TK z dnia 1 września 2005 r., sygn. Ts 51/05, OTK ZU 6/B.2005, poz. 251

wyrok TK z 8 września 2005 r., sygn. P 17/04, OTK ZU nr 8/A/2005, poz. 90

wyrok TK z dnia 22 września 2005 r. sygn. P 46/07, OTK ZU8/A/2009, poz. 126.

wyrok TK z dnia 13 grudnia 2005 r., sygn. akt: SK 53/04, OTK ZU 11/A/2005, poz. 134

wyrok TK z dnia 14 grudnia 2005 r., sygn. SK 22/05, OTK ZU 11/A/2005, poz. 135, 

wyrok TK z dnia 24 kwietnia 2006, sygn.: P 9/05, OTK ZU 4/A/2006.

wyrok TK z dnia 19 września 2006 r., sygn.: K 7/05, OTK ZU 7/A/2006, poz. 107.
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wyrok TK z dnia 11 października 2006, sygn.: P 3/06, OTK ZU 9/A/2006, poz. 121

wyrok TK z dnia 26 października 2006 r., sygn. akt: K 31/04, OTK ZU 9/A/2005, poz. 103, 

wyrok TK z dnia  30 października 2006 r., sygn.: P 10/06, OTK ZU 9/A/2008, poz. 128.

wyrok TK z dnia 20 lutego 2007, sygn.: P 1/06, OTK ZU2/A/2007, poz. 11

wyrok TK z dnia 6 marca 2007 r., sygn. P 45/06, OTK ZU nr 3/A/2007, poz. 22

wyrok TK z dnia 13 marca 2007 r., sygn. K 8/07 OTK ZU nr 3/A/2007, poz. 26,

postanowienie TK z dnia 27 marca 2007 r., sygn. Ts 3/07, OTK ZU 4/B/2007/175

wyrok TK z dnia 29 maja 2007 r., sygn. akt: P 20/06, OTK ZU6/A/2007, poz. 52

 wyrok TK z dnia 19 lipca 2007 r., sygn.: K 11/06, OTK ZU 7/A/2007, poz. 81,

wyrok TK  z dnia 23 października 2007 r., sygn.: P 10/07, OTK ZU 9/A/2007, poz. 107

wyrok TK z dnia 7 listopada 2007 r., sygn. akt: K 65/07, OTK ZU 4/A/2009, poz. 53.

wyrok TK z dnia 20 listopada 2007 r., sygn. akt: SK 57/05, OTK ZU 10/A/2007, poz. 125, 

wyrok TK z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. akt: SK 39/06, OTK ZU 10/A/2007, poz. 127.

postanowienie TK z dnia z 12 lutego 2008 r., sygn. P 62/07, OTK ZU 1/A/2008, poz. 17.

wyrok TK z dnia 20 lutego 2008 r., sygn.: K 30/07, OTK ZU1/A/2008, poz. 6

wyrok TK z dnia 12 maja 2008 r., sygn.: SK 43/05, OTK ZU 4/A2008, poz,. 5

wyrok TK  z dnia 10 czerwca 2008 r., sygn. SK 17/07, OTK ZU 5/A/2008, poz. 78

wyrok TK z dnia  3 lipca 2008, sygn.: K 38/07, OTK ZU 6/a/2008, poz. 102

postanowienie TK z dnia 8 lipca 2008 r., sygn. P 38/07, OTK ZU nr 6/A/2008, poz. 114

wyrok TK z dnia 10 lipca 2008 r., sygn. P 15/08, OTK ZU 6/A/2008, poz. 105.

wyrok TK z dnia 28 lipca 2008 r., sygn.: K 24/07, OTK nr 6A/2008, poz. 110

wyrok TK z dnia 29 września 2008 r., sygn.: SK 52/05, OTK ZU7/A/2008, poz. 125.

wyrok TK z dnia 30 września 2008 r., sygn.: K 44/07 OTK ZU7/A/2008, po. 126.

wyrok TK z dnia 15 października 2008 r., sygn. P 32/06, OTK ZU 8/A/2008, poz. 138

postanowienie TK z dnia 18 listopada 2008 r., sygn. akt: SK 23/06, OTK ZU 9/A/2008. poz. 166

wyrok TK z dnia 24 listopada 2008 r., sygn.: K 66/07, OTK ZU 9/A/2008, poz. 158,

wyrok TK z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn. P 16/08, OTK ZU 10/A/2008, poz. 181

postanowienie TK z dnia 10 marca 2009 r., sygn.: SK 39/07, OTK ZU3/A2009, poz. 33

postanowienie TK z dnia 7 kwietnia 2009 r., sygn.: P 7/08, OTK ZU4/A/2009, poz. 46.

postanowienie TK z dnia 23 czerwca 2009 r. sygn. akt P 35/07, OTK ZU nr 6/A/2009, poz. 100

wyrok TK dnia 9 lipca 2009 r., sygn. SK 48/06, OTK ZU 7/A/2009, poz. 108

wyrok TK z dnia 14 lipca 2009 r., sygn..: SK 48/05, OTK ZU, 7/A/2009, poz. 108 

postanowienie TK z dnia 15 lipca 2009 r., sygn.: SK 2/08, OTK nr 7A/2009, poz. 117

wyrok TK z dnia 16 lipca 2009 r., sygn. Kp 4/08, OTK ZU nr 7/A/2009, poz. 112
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wyrok TK z dnia 28 lipca 2009 r., sygn. P 5/07, OTK ZU7/A2009, poz. 114.

wyrok TK z dnia 6 października 2009 r., sygn. SK 46/07, OK ZU9/A/2009, poz. 132

wyrok TK z dnia 14 października 2009 r., sygn.: Kp 4/09, OTK ZU 9/A/2009, poz. 134.

wyrok TK z dnia 10 marca 2010 r., sygn.: U 5/07, OTK ZU 3/A/2010, poz. 20

postanowienie TK z dnia 16 marca 2010 r., sygn.: P 3/07 OTK ZU 3/A/2010, poz. 30. 

wyrok TK z dnia 23 listopada 2010 r., sygn. K 5/10, OTK ZU nr 9/A/2010, poz. 106

postanowienie TK z 29 listopada 2010 r., sygn. P 45/09, OTK ZU nr 9/A/2010, poz. 125

postanowienie TK z dnia 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt: P 6/10, OTK ZU 3/A/2011, poz. 11

wyrok TK z dnia 6 lica 2011 r., sygn.:  P 12/09, OTK ZU 6/A/2011, poz. 51.

wyrok  TK z dnia 19 lipca 2011r., sygn.: K 11/10, OTK ZU 6/A/2011, poz. 60

wyrok TK z dnia 11 października 2011 r., sygn. K 16/10, OTK ZU nr 8/A/2011, poz. 80

wyrok TK z dnia 18 października 2011, sygn.; SK 39/09. OTK ZU8/a/2011, poz. 84

wyrok TK z dnia 14 grudnia 2011 r., sygn.: SK 42/11, OTK ZU 10/A/2011, poz. 118.

wyrok TK z dnia 9 lipca 2012 r., sygn. P 8/10, OTK ZU 7/A/2012, poz. 75

wyrok TK z dnia 9 października 2012, sygn. P 27/11, OTK ZU 9/A/2012, poz. 104

wyrok TK z 6 listopada 2012 r., sygn.: K 21/11, OTK ZU 10/A/2012, poz. 119

wyrok TK z dnia 20 listopada 2012, sygn. SK 3/12, OTK ZU10/a/2012, poz. 123 

wyrok TK z dnia 5 marca 2013 r., sygn.: U 2/11, OTK ZU 3/A/2013, poz. 24

postanowieniu TK z dnia 25 marca 2013 r., sygn. Ts 153/12, bez publikatora.

postanowienie TK z dnia 8 lipca 2013 r., sygn.: P 11/11, OTK ZU6/A/2013, poz. 91

wyrok TK z dnia 18 grudnia 2013 r. ,sygn.: P 43/12, OTK ZU 9/A/2013, poz. 139

wyrok TK z dnia 12 lutego 2014 r., sygn. K 23/10, OTK ZU 2/A/2014, poz. 10

wyrok TK z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. SK 65/12, OTK ZU 2/A/2014, poz. 13

wyrok TK z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. K 22/10, OTK ZU nr 2/A/2014, poz. 15.

wyrok TK z dnia 14 marca 2014 r., sygn.: P 27/13, OTK ZU 3/A/2014, poz. 30

postanowienie TK z dnia 25 kwietnia 2014, sygn. Ts 298/12, bez publikatora.

wyrok TK z dnia 20 maja 2014 r., sygn. K 17/13, OTK ZU5/A/2014, poz. 53.

wyrok TK z dnia 17 lipca 2014 r., sygn.: SK 35/12, OTK ZU7/A/2014, poz. 74

wyrok TK z dnia 4 listopada 2014 r., sygn.: SK 55/13, OTK ZU 10/A/2014, poz. 111

wyrok TK z dnia 12 lutego 2015 r., sygn. SK 70/13, OTK ZU 2/A/2015, poz. 14.
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