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Wyrok TK 
z 27 października 2010 r. 
(K 10/08, 
ZU TK 81/8/A/2010)

Treść normatywna narzu-
cona na mocy uchwały SN z 20 
grudnia 2007 r. zwrotowi „oczy-
wiście bezzasadny”, użytemu 
w art. 80 § 2b zdanie pierwsze 
p.u.s.p., wyłącza indywidualną 
ocenę każdego wniosku o uchy-
lenie immunitetu, co pozosta-
je w  sprzeczności z  przyjętą 
w  orzecznictwie i  doktrynie 
prawnej funkcją tego z  istoty 
ocennego i  konkretyzowane-
go in casu pojęcia. Zakresowe 
zdefiniowanie oczywistej bez-
zasadności staje się w tym wy-
padku pretekstem do arbitral-
nego wyłączenia w stosunku do 
określonej kategorii podmio-
tów, i  to już na etapie wstęp-
nego rozpoznania wniosku 
o uchylenie immunitetu, moż-
liwości poniesienia odpowie-
dzialności karnej za określony 
typ przestępstw związany ze 
stosowaniem retroaktywnych 
przepisów karnych. 

W  niniejszym postępowaniu 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
jako przedmiot kontroli konsty-
tucyjności wskazał art. 80 § 2b 
zdanie pierwsze ustawy z 27 lipca 
2001 r. – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych w zakresie, w ja-
kim w pojęciu wniosku oczywi-
ście bezzasadnego o pociągnięcie 
sędziego do odpowiedzialności 
karnej mieści wniosek o pociąg-
nięcie do odpowiedzialności 
karnej sędziego, który orzekając 
w sprawach karnych pod rządami 
Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r., 
stosował retroaktywne przepisy 
karne rangi ustawowej. Zdaniem 
sk a r żącego, k west ionowa ne 
brzmienie – użytemu w art. 80 
§ 2b zdanie pierwsze p.u.s.p. – 
zwrotowi „oczywiście bezzasadny 
wniosek o zezwolenie na pociąg-
nięcie sędziego do odpowiedzial-
ności karnej” nadała, wpisana do 
księgi zasad prawnych, uchwała 
SN z 20 grudnia 2007 r., sygn. akt 
I KZP 37/07 (OSNKW nr 12/2007, 
poz. 86).

Zgodnie z art. 80 § 2b zdanie 
pierwsze p.u.s.p. „Jeżeli wnio-
sek o zezwolenie na pociągnięcie 

sędziego do odpowiedzialności 
karnej nie odpowiada warunkom 
formalnym pisma procesowego 
określonym w Kodeksie postępo-
wania karnego lub jest oczywiście 
bezzasadny, prezes sądu dyscypli-
narnego odmawia jego przyjęcia”.

Z kolei sentencja uchwały SN 
z 20 grudnia 2007 r. stanowi, że 
„Ze względu na niezamieszczenie 
w Konstytucji PRL z 1952 r. zaka-
zu tworzenia przepisów karnych 
z mocą wsteczną (zasady lex retro 
non agit) oraz brak mechanizmu 
prawnego umożliwiającego uru-
chamianie kontroli zgodności 
przepisów rangi ustawowej z Kon-
stytucją lub z prawem międzyna-
rodowym, a także ze względu na 
brak regulacji określającej miejsce 
umów międzynarodowych w kra-
jowym porządku prawnym, sądy 
orzekające w sprawach karnych 
o  przestępstwa z  dekretu Rady 
Państwa z 12 grudnia 1981 r. o sta-
nie wojennym nie były zwolnione 
z obowiązku stosowania retroak-
tywnych przepisów karnych rangi 
ustawowej”.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, 
że art. 80 § 2b zdanie pierwsze 
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p.u.s.p., rozumiany w ten sposób, że 
„oczywista bezzasadność wniosku 
o zezwolenie na pociągnięcie sę-
dziego do odpowiedzialności kar-
nej” obejmuje także zagadnienie 
wymagające zasadniczej wykład-
ni ustawy jest niezgodny z art. 2 
Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz 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 
(Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze 
zm.) i z art. 15 Międzynarodowego 
Paktu Praw Obywatelskich i Poli-
tycznych, otwartego do podpisu 
w  Nowym Jorku dnia 19 grud-
nia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, 
poz. 167).

Analizując niniejszą sprawę, 
Trybunał Konstytucyjny wska-
zał, że jeżeli określony sposób 
rozumienia przepisu ustaw y 
utrwalił się już w  sposób oczy-
wisty, a zwłaszcza jeśli znalazł 
jednoznaczny i  autorytatywny 
wyraz w orzecznictwie SN bądź 
NSA, to należy uznać, że przepis 
ten – w praktyce swego stosowa-
nia – nabrał takiej właśnie treści, 
jaką odnalazły w nim najwyższe 
instancje sądowe naszego kraju. 
Normatywną treść przepisu na-
dawać może także praktyka jego 
stosowania. (…) Z tej też racji TK 
uznał za konieczne objęcie swą 
kognicją także takich treści nor-
matywnych, które zostały nieja-
ko twórczo wyprowadzone z aktu 
normatywnego w  drodze jego 
utrwalonej w sposób oczywisty 
wykładni. 

Przypomniano, że zasada okre-
śloności przepisów prawa stano-
wi uszczegółowienie zasady po-
prawnej (przyzwoitej) legislacji, 
która z kolei źródło swe znajduje 
w zasadzie zaufania do państwa 
i stanowionego przez nie prawa 
wywiedzionej z podstawowej za-
sady demokratycznego państwa 
prawa, o  której mowa w  art. 2 
Konstytucji. (…) Konstytucyjna 
zasada określoności przepisów 
prawa determinuje przede wszyst-
kim obowiązek ustawodawcy 
zachowania należytej poprawno-
ści, precyzji i jasności przepisów 
prawnych. Przepisy powinny być 
konstruowane poprawnie z punk-
tu widzenia językowego i logicz-
nego. 

Trybunał Konstytucyjny pod-
kreślił, że (…) konkretyzacja po-
jęcia „oczywista bezzasadność” 
powinna nastąpić każdorazowo, 
indywidualnie w  procesie sto-
sowania prawa. (…) To przede 
wszystkim sądy powinny ustalać 
in casu desygnaty klauzul gene-
ralnych czy zwrotów niedookre-
ślonych. „Jest to swoista rękojmia 
sprawiedliwości proceduralnej 
i rządów prawa, do których art. 2 
Konstytucji niewątpliwie na-
wiązuje” (wyrok TK z  8 maja 
2006 r., sygn. P 18/05, OTK ZU nr 
5/A/2006, poz. 53). 

Oczywista bezzasadność, bę-
dąca typem klauzuli generalnej, 
a ściślej zwrotem niedookreślo-
nym, nie jest definiowana na 
potrzeby ogólne, nie dochodzi 
także do sprecyzowania zakreso-
wego jej treści. Z natury rzeczy jej 
niezdefiniowana treść jest wypeł-
niana dopiero na potrzeby każdej 
pojedynczej sprawy. Ocena, czy 

konkretna sprawa jest bezzasadna 
w stopniu oczywistym, następuje 
zatem in casu z punktu widzenia 
danego stanu faktycznego i praw-
nego. Sprecyzowanie w  sposób 
ogólny choćby zakresu podmio-
towego, przedmiotowego czy też 
czasowego aspektu oczywistej 
bezzasadności jest sprzeczne z ce-
lem, jakiemu służy klauzula oczy-
wistej bezzasadności na gruncie 
procedur sądowych. 

W niniejszej sprawie w konse-
kwencji zakresowego, i to in abs-
tracto, zdefiniowania oczywistej 
bezzasadności wniosku o uchy-
lenie immunitetu sędziowskiego, 
w istocie każdy wniosek o zezwo-
lenie na pociągnięcie do odpowie-
dzialności karnej sędziego, który 
orzekając w  sprawach karnych 
o przestępstwa z dekretu o stanie 
wojennym stosował retroaktyw-
ne przepisy, musi być traktowany 
jako oczywiście bezzasadny i z tej 
racji będzie podlegał odmowie 
przyjęcia. (…) Oczywistej bezza-
sadności nie ocenia się zatem in 
casu, ponieważ jest ona odgórnie 
i arbitralnie przesądzona. 

W rezultacie, Trybunał Konsty-
tucyjny orzekł, że art. 80 § 2b zda-
nie pierwsze p.u.s.p. w zakwestio-
nowanym zakresie jest niezgodny 
z zasadą określoności przepisów 
prawa wynikającą z art. 2 Kon-
stytucji.

Od powyższego rozstrzygnię-
cia sześcioro sędziów TK złoży-
ło zdania odrębne. Sędziowie 
m.in. podnieśli, że wniosek (a za 
nim wyrok Trybunału) wadliwie 
wskazuje na związek między 
przedmiotem kontroli i okolicz-
nościami mającymi przesądzać 
o zarzutach niekonstytucyjności. 
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Działanie prezesa sądu, podjęte 
na podstawie zaskarżonego prze-
pisu było (nawet jeśli nietrafne) 
aktem stosowania prawa, nie-
objętym co do zasady kontrolą 
konstytucyjności przez Trybunał 
Konstytucyjny. (…) Uzasadnienie 

wyroku (…) utożsamia nadto ze 
sobą dwie odrębne sytuacje: sku-
tek stałej, powszechnej, powta-
rzalnej interpretacji, co – zgodnie 
z acquis constitutionnel – może 
prowadzić do nadania tekstowi 
sensu podlegającego kontroli 

konstytucyjności oraz subsump-
cję, co należałoby starannie roz-
graniczać. Trybunał Konstytu-
cyjny w wyroku (…) utożsamia 
natomiast interpretację i subsum-
cję (ze zdania odrębnego sędzie-
go TK, Ewy Łętowskiej). 
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