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Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tj. Dz.U. z
2017 r. poz. 2204)

k.k.s.

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy
(tj. Dz.U. 2016, poz. 2135)

k.p.c.
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North Carolina Reports
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Europejskiej z 14 grudnia 2007 r. (Dz.U. UE C 303, s. 17)
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Wprowadzenie
Zgodnie z art. 1 kodeksu karnego Islandii z 1940 r. odpowiedzialności karnej podlega ten
tylko, kto popełnia czyn uznany przez ustawę za karalny lub czyn całkowicie do niego
analogiczny1. Zasada ta, wzbogacona o element intertemporalny, znajduje potwierdzenie w
tekście Konstytucji Islandii. W myśl bowiem art. 69 ust. 1 zdanie 1 odpowiedzialności karnej
podlega ten tylko, kto popełnia czyn uznany za karalny przez ustawę obowiązujące w chwili
jego popełnienia lub czyn całkowicie analogiczny2. Przyjęte tutaj rozwiązanie – dopuszczenie
tzw. analogii z ustawy (analogia legis) jako podstawy odpowiedzialności karnej, oznacza
niewątpliwie odejście od ścisłej realizacji zasady ustawowej określoności znamion typu czynu
zabronionego pod groźbą kary. Kara może zostać jednostce wymierzona nie tylko w sytuacji,
gdy jej zachowanie odpowiadać będzie ustawowemu opisowi przestępstwa, ale także wtedy,
gdy sędzia dopatrzy się „całkowitej analogii” pomiędzy owym zachowaniem a ustawowym
opisem przestępstwa3. Znamienne przy tym, że na gruncie islandzkiego systemu prawnego
regulację tę zwykło się postrzegać jako podstawę obowiązywania zasady nullum crimen sine
lege, co więcej zaś – równoważną regulacji art. 7 ust. 1 EKPC4. Podkreśla się, że jak sam fakt
zadeklarowania w porządku prawnym zakazu analogii w prawie karnym nie przesądza o
poszanowaniu „konwencyjnej” zasady nullum crimen sine lege, tak i wysłowienie w ustawie

1

Przepis ten brzmi mianowicie: „Eigi skal refsa manni, nema hann hafi gerst sekur um háttsemi, sem refsing
er lögð við í lögum, eða má öldungis jafna til hegðunar, sem þar er afbrot talin”, co na język angielski tłumaczy
się następująco: „No person shall be punished without being convicted of conduct which is punishable according
to law or can be regarded as fully equivalent to conduct that is considered an offence according to law”.
Oficjalne
tłumaczenie
wskazanego
aktu
prawnego
dostępne
pod
adresem:
https://www.government.is/library/Files/General_Penal_Code_sept.-2015.pdf [data wejścia: 11.06.2018].
Notabene, ustawodawca islandzki posłużył się tutaj terminem „lög” (lögum), które to na język angielski
tłumaczy się jako law – prawo, będące pojęciem szerszym od statute – ustawa, niemniej używa się go w prawie
islandzkim dla określenia prawa pozytywnego. Por. F.F. Ívarsson, Um lögjöfnun, Reykjavík 2012., s. 64.
2
Przepis ten brzmi: „Engum verður gert að sæta refsingu nema hann hafi gerst sekur um háttsemi sem var
refsiverð samkvæmt lögum á þeim tíma þegar hún átti sér stað eða má fullkomlega jafna til slíkrar háttsemi”, co
na język angielski tłumaczy się następująco: „No one may be subjected to punishment unless found guilty of
conduct that constituted a criminal offence according to the law at the time when it was committed, or is totally
analogous to such conduct”. Oficjalne tłumaczenie wskazanego aktu prawnego dostępne pod adresem:
https://www.government.is/library/01-Ministries/Prime-Ministrers-Office/constitution_of_iceland.pdf
[data
wejścia: 11.06.2018].
3
Już w tym miejscu warto wskazać, iż pod pojęciem „analogii z ustawy” rozumie się metodę pozwalającą
na powiązanie określonych w przepisie prawnym konsekwencji ze stanem faktycznym nie mieszczącym się w
jego zakresie zastosowania, a jest jedynie podobnym do stanu faktycznego składającego się na ów zakres. Por.
zwłaszcza J. Nowacki, Analogia legis, Warszawa 1966., s. 11 i n.
4
F.F. Ívarsson, Um lögjöfnun..., op. cit., s. 65. Zob. także H. Einarsson, Old ways and new needs in criminal
legislation, [w:] On criminal law and criminal procedure in Iceland from the beginning of the 19th century,
Reykjavik 1989., s. 65.
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karnej wyjątku od zakazu analogii nie przesądza o braku jej poszanowania. Właściwą
gwarancją, jaką Europejski Trybunał Praw Człowieka wyprowadza z art. 7 ust. 1 EKPC, nie
jest bowiem ustawowa określoność, a przewidywalność prawa karnego. Jak wynikać ma
tymczasem z wyroku w sprawie Dragotoniu i Militaru-Pidhorni przeciwko Rumunii,
Europejski Trybunał Praw Człowieka gotów jest zaakceptować skazanie oparte o analogię,
jeżeli rozstrzygnięcie takie dało się przewidzieć w oparciu o dotychczasową linię orzeczniczą
lub poglądy doktryny5. Notabene, podobną regulację, dopuszczenie analogia legis jako
podstawy odpowiedzialności karnej, znajdujemy także na gruncie duńskiego systemu prawa
karnego (art. 1 § 1 zdanie pierwsze kodeksu karnego Danii z 1930 r.6). Analogia oznaczać ma
tu zasadniczo wyjście poza granice wykładni językowej7.
Podkreślić w tym miejscu należy, iż praca niniejsza bynajmniej nie dotyczy prawa
islandzkiego8. Przedmiotem badań czyni się tutaj zasadę nullum crimen sine lege rozumianą
jako wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, i w tym też zakresie powyższe
uwagi na temat „całkowitej analogii” uznać można za interesujące. Otóż, nawet jeśli przepis
prawa karnego, w oparciu o który jednostka została pociągnięta do odpowiedzialności karnej,
spełnia postulat ustawowej określoności prawa karnego, podjęte in concreto rozstrzygnięcie
może być uznane za sprzeczne z zasadą nullum crimen sine lege. Sytuacja taka będzie miała
miejsce, jeśli zrekonstruowana na podstawie odnośnego przepisu norma prawna (mieszcząca
się w językowych granicach wykładni prawa) lub – dzieląc etap stosowania prawa na etap
wykładni prawa oraz stosowania prawa sensu stricto – subsumcja stanu faktycznego pod
normę prawną na tyle odbiega od dotychczasowych zapatrywań orzecznictwa tudzież
piśmiennictwa, że owego rozstrzygnięcia nie dało się przewidzieć na czas czynu. Z drugiej
strony, jeśli rozstrzygnięcie o odpowiedzialności karnej jednostki podjęte zostało na zasadzie
analogia legis, niemniej taki sposób subsumcji danego stanu faktycznego pod normę prawną
przyjął się już w orzecznictwie sądowym lub poglądach doktryny, to może być ono uznane za
5

Zob. F.F. Ívarsson, Um lögjöfnun..., op. cit., s. 78-79. Por. wyrok ETPC z 24 maja 2007 r. w sprawie
Dragotoniu et Militaru-Pidhorni c. Roumanie, skarga nr 77193/01 i 77196/01, p. 43-44. Orzeczenie to zostanie
przybliżone w części II pracy.
6
Zgodnie z tym przepisem: „Straf kan kun pålægges for et forhold, hvis strafbarhed er hjemlet ved lov, eller
som ganske må ligestilles med et sådant”, co tłumaczy się na język angielski w sposób następujący: „Only acts
punishable under a statute or entirely comparable acts shall be punished”. Tak L.B. Langsted, P. Grade, i V.
Greve, Criminal law in Denmark, Alphen aan den Rijn 2011., s. 33.
7
Zob. Ibid., s. 33-34. Autorzy dodają, że sądy nie wskazują zazwyczaj, że orzekały na podstawie analogii, a
w wyrokach posługują się standardowo formułą „na podstawie przepisu XYZ lub jego analogii”.
8
Zob. w tym kontekście A. Rychlewska, The Icelandic so-called „perfect analogy”, „Internetowy Przegląd
Prawniczy TBSP UJ”, 2013, nr 3–4., s. 58-72.
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zgodne z zasadą nullum crimen sine lege – jako dające się zawczasu, na czas czynu,
przewidzieć.
Taka perspektywa odbiega niewątpliwie od tradycyjnych postulatów lex scripta et
praevia, lex certa i lex stricta, z którymi zasada nullum crimen sine lege zwykła być
utożsamiana na gruncie prawa polskiego9. Jeśli ustanowiona w art. 7 ust. 1 EKPC gwarancja
9

Por. m.in. wyrok TK z 6 lipca 1999 r., P 2/99, OTK 1999, Nr 5, poz. 103; wyrok TK z 26 listopada 2003 r.,
SK 22/02, OTK-A 2003, Nr 9, poz. 97; wyrok TK z 13 maja 2008 r., P 50/07, OTK-A 2008, Nr 4, poz. 58;
wyrok TK z 17 lipca 2014 r., SK 35/12, OTK-A 2014, Nr 7, poz. 74; postanowienie TK z 22 maja 2013 r., P
37/12, OTK-A 2013, Nr 4, poz. 53; postanowienie SN z 19 grudnia 2007 r., V KK 101/07, KZS 2008, Nr 4, poz.
23. OdpowiednioT. Bojarski, Zasady odpowiedzialności karnej, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski,
Warszawa 2016., s. 45; R. Dębski, Jeszcze o gwarancyjnej funkcji nakazu określoności czynu karalnego, [w:]
Między nauką a praktyką prawa karnego. Księga jubileuszowa Profesora Lecha Gardockiego, red. Z.
Jędrzejewski et al., Warszawa 2014., s. 24; T. Dukiet-Nagórska, Zasady prawa karnego, [w:] Prawo karne.
Część ogólna, szczególna i wojskowa, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2012., s. 36; T. Dukiet-Nagórska,
Zasada określoności czynu zabronionego w obowiązującym w Polsce prawie karnym na tle jej europejskich
korzeni i common law, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie: studia ofiarowane Profesorowi Adamowi
Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2, red. M. Mikołajczyk et
al., Białystok 2010., s. 861; A. Wąsek i M. Kulik, Zasady odpowiedzialności karnej, [w:] Kodeks karny.
Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016., s. 36-37; K. Indecki i A. Liszewska, Prawo karne materialne: nauka
o przestępstwie, karze i środkach penalnych, Warszawa 2002., s. 32-36; L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa
2017., s. 14-15; L. Gardocki, Zasada nullum crimen sine lege certa we współczesnym polskim prawie karnym,
[w:] Hominum causa omne ius constitutum est. Księga jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak, red. A.
Dębiński et al., Lublin 2006., s. 71; J. Giezek, Podstawowe zasady prawa karnego, [w:] Prawo karne
materialne. Część ogólna i szczególna, red. M. Bojarski, Warszawa 2007., s. 36; J. Giezek, Zasady
odpowiedzialności karnej, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2012., s. 28;
A. Grześkowiak, Zagadnienia ogólne, [w:] Prawo karne, red. A. Grześkowiak, Warszawa 2009., s. 21; A.
Grześkowiak, Zasady odpowiedzialności karnej, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak i K. Wiak,
Warszawa 2017., s. 14; P. Kozłowska-Kalisz, Komentarz do Art. 1, [w:] Kodeks karny. Praktyczny komentarz,
red. M. Mozgawa, Warszawa 2017., s. 28-29; L. Kubicki, Nowa kodyfikacja karna a Konstytucja RP, „Państwo i
Prawo”, 1998, nr 9–10., s. 28; B. Namysłowska-Gabrysiak, Prawo karne - część ogólna, Warszawa 2008., s. 7-8;
M. Surkont, Prawo karne, Bydgoszcz-Gdynia 2001., s. 17-19; T. Sroka, Objaśnienia do art. 42 ust. 1, [w:]
Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red. L. Bosek i M. Safjan, Warszawa 2016., s. 1027-1028; A.
Wąsek, Zasady odpowiedzialności karnej, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Warszawa 2006., s.
11; W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, Kraków 2003., s. 101; W.
Wróbel i A. Zoll, Polskie prawo karne: część ogólna, Kraków 2013., s. 94. Zakaz retroakcji wymieniany jest
niekiedy jako odrębna zasada lex retro non agit – również wynikająca z art. 1 § 1 k.k. Zob. A. Zoll, Zasady
odpowiedzialności karnej, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom 1. Komentarz do art. 1-52 (cz. 1), red. W.
Wróbel i A. Zoll, Warszawa 2016., s. 51, 79 i n.; A. Marek, Kilka uwag o zasadzie praworządności w prawie
karnym, [w:] Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora
Andrzeja J. Szwarca, red. Ł. Pohl, Poznań 2009., s. 56-57; Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej,
Warszawa 2015., s. 27; Ł. Pohl, Komentarz do Art. 1, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański,
Warszawa 2017., s. 33-38; P. Wiliński, Konstytucyjne gwarancje nullum crimen sine lege a przepisy odsyłające
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga
jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, red. J. Jakubowska-Hara et al., Warszawa 2013., s. 197-198; Z.
Sienkiewicz, Podstawowe zasady prawa karnego, [w:] Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, red.
M. Bojarski, Warszawa 2017., s. 45; K. Wojtyczek, Zasada wyłączności ustawy w sferze prawa represyjnego:
uwagi na gruncie Konstytucji RP, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, 1999, nr 3., s. 46. Odnośnie
poprzednio obowiązującego stanu prawnego zob. m.in. T. Bojarski, Typizacja przestępstw i zasada nullum
crimen sine lege (wybrane zagadnienia), „Annales UMCS”, 1977, t.XXIV, nr 8., s. 150; K. Buchała, Konstytucja
a podstawowe zasady prawa karnego materialnego, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga
pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, red. J. Trzciński i A. Jankiewicz, Warszawa 1996., s. 288; R.
Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach
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wolności od „bycia uznanym za winnego popełnienia czynu polegającego na działaniu lub
zaniechaniu działania, który według prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie
stanowił czynu zagrożonego karą w czasie jego popełnienia”10 w tym się właśnie wyraża, to
rodzi się pytanie o zgodność polskiego systemu prawa karnego z konwencyjnym standardem
ochrony praw człowieka. Wymóg przewidywalności na etapie stosowania prawa może się co
prawda wydawać bardziej liberalny niż wyprowadzany z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP,
odpowiednio art. 1 k.k., wymóg precyzyjnego wyznaczenia zakresu kryminalizacji już na
etapie stanowienia prawa11. Wziąć należy jednak pod uwagę, że rekonstrukcja wzoru
karalnego zachowania w oparciu o sam przepis ustawy jawi się jako dyskusyjna. Już w tym
miejscu godzi się zaznaczyć, że zakorzeniona w języku prawnym wieloznaczność sprawia, że
wykładnia prawa stanowi nieodzowny element jego poznania12. Brak jednej, powszechnie
akceptowalnej koncepcji wykładni prawa, pozwalającej zobiektywizować proces jego
poznania, sprawia dodatkowo, że nie sposób jest zasadnie mówić o jednej „właściwej”
interpretacji13. Praktyka legislacyjna wcale tymczasem nie zmierza do eliminowania mogącej
stąd wyniknąć niepewności co do zakresu kryminalizacji. Za naganne uznaje się używane
przez ustawodawcę klauzule generalne i znamiona ocenne, posługiwanie się terminami
potocznymi w innym znaczeniu niż powszechne, czy szerokie ujmowanie przepisów, które

typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie, Łódź 1995., s. 19-20; R. Dębski, Zasada nullum crimen
sine lege i postulat wyłączności ustawy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica”, 1992, nr 50., s. 106-107;
A. Grześkowiak, Nullum crimen nulla poena sine lege poenali anteriori, [w:] Prawa człowieka. Model prawny,
red. R. Wieruszewski, Warszawa 1991., s. 506; J. Waszczyński, Prawo karne. Nauka prawa karnego, [w:]
Prawo karne w zarysie. Nauka o ustawie karnej i przestępstwie, red. J. Waszczyński, Łódź 1992., s. 14-15; A.
Zoll, Komentarz do Art. 1, [w:] Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, red. K. Buchała, Warszawa
1994., s. 13.
10
Zgodnie z tym przepisem: „Nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu polegającego na
działaniu lub zaniechaniu działania, który według prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowił
czynu zagrożonego karą w czasie jego popełnienia. Nie będzie również wymierzona kara surowsza od tej, którą
można było wymierzyć w czasie, gdy czyn zagrożony karą został popełniony”. W ust. 2 zastrzega się: „Niniejszy
artykuł nie stanowi przeszkody w sądzeniu i karaniu osoby winnej działania lub zaniechania, które w czasie
popełnienia stanowiły czyn zagrożony karą według ogólnych zasad uznanych przez narody cywilizowane”.
11
W tym tonie P. Hofmański, Artykuł 7 [Zakaz karania bez podstawy prawnej], [w:] Konwencja o Ochronie
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do artykułów 1–18, red. L. Garlicki, Warszawa
2010., s. 466-467. Por. zarazem T. Dukiet-Nagórska, „Zasada określoności czynu zabronionego w
obowiązującym w Polsce prawie karnym na tle jej europejskich korzeni i common law”, op. cit., s. 862-868.
12
Por. T. Gizbert-Studnicki, Wieloznaczność leksykalna w interpretacji prawniczej, Kraków 1978., s. 43 i n.
13
Por. zwłaszcza A. Bielska-Brodziak, Zarzut „błędnej wykładni”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i
Socjologiczny”, 2006, nr 1., s. 69-79. Zob. w tym kontekście także J. Stelmach, Interpretacja bez granic,
„Forum Prawnicze”, 2011, nr 4., s. 16. Odmiennie założenie, a to że istnieje jeden „dopuszczalny” model
wykładni, zdaje się przyjmować m.in. W. Wróbel. Por. W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady
intertemporalne w prawie karnym..., op. cit., s. 165.
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uniemożliwia ich stosowanie w sposób konsekwentny14. Wyznaczenie jednoznacznej granicy
pomiędzy wykładnią prawa obowiązującego a analogią jest tym samym wysoce
problematyczne15. Rozstrzygnięcie o odpowiedzialności karnej częstokroć okazać się może
nieprzewidywalne.
Wracając jeszcze na grunt prawa islandzkiego, znamiennym przykładem tego, jak
„całkowita analogia” funkcjonuje w islndzkiej praktyce stosowania prawa karnego, ma być
orzeczenie Sądu Najwyższego Islandii (Hæstiréttur Íslands) z 1965 r., mocą którego pięciu
pracowników banku Útvegsbanki Íslands zostało skazanych za udział w strajku16. Zgodnie z
ustawą z 1915 r. o pracownikach służby cywilnej zakaz organizowania i uczestniczenia w
strajkach przez pracowników instytucji państwowych pod groźbą kary dotyczył wyłącznie
pracowników Landsbanki Íslands. Sąd pierwszej instancji uznał, iż zakazu tego nie można
odnieść do pracowników innego banku państwowego niż explicite wymieniony, ponieważ
wymienienie przez ustawodawcę nazwy tylko jednej instytucji oznacza enumeratywne
wyliczenie przypadków zastosowania przedmiotowego przepisu – stanowiące negatywną
przesłankę analogii. Sąd Najwyższy zwrócił jednak uwagę, że w momencie ustanowienia
spornego zakazu nie funkcjonowały inne banki niż Landsbanki Íslands. W jego ocenie
jednakowy status pracowników obu banków oraz powszechnie obowiązujący na czas czynu
zakaz strajku przez pracowników służby cywilnej, stanowiły okoliczność przesądzającą o
konieczności sięgnięcia po analogię.
Przedstawione rozstrzygnięcie skonfrontować teraz należy z uchwałą polskiego Sądu
Najwyższego w sprawie I KZP 12/0317. Postawione przez sąd odwoławczy pytanie prawne
sprowadzało się mianowicie do tego, czy asesora komorniczego można uznać za
funkcjonariusza publicznego w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 3 k.k. w sytuacji, gdy prowadzi
określone czynności egzekucyjne zlecone mu przez komornika na podstawie art. 33 ust. 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji 18. Jakkolwiek Sąd
Najwyższy wprost wskazał, iż asesor komorniczy, nie będąc komornikiem, nie jest
14

Por. L. Gardocki, Typowe zakłócenia funkcji zasady nullum crimen sine lege, „Studia Iuridica”, 1982,
t.X., s. 47-56; L. Gardocki, „Zasada nullum crimen sine lege certa we współczesnym polskim prawie karnym”,
op. cit., s. 73-74. Zob. także I. Andrejew, Zagadnienia typizacji przestępstw, „Studia Iuridica”, 1982, t.X., s. 25.
15
Zob. m.in. M. Zirk-Sadowski, Problem nowości normatywnej, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, 1979,
t.XXII., s. 47-61; M. Zirk-Sadowski, Precedens a tzw. decyzja prawotwórcza, „Państwo i Prawo”, 1980, nr 6., s.
74-77; J. Wyrembak, Zasada nullum crimen sine lege a wykładnia prawa (ze szczególnym uwzględnieniem
pozycji metody językowej), „Przegląd Sądowy”, 2009, nr 1., s. 92-94.
16
Por. F.F. Ívarsson, Um lögjöfnun..., op. cit., s. 86-87.
17
Uchwała SN z 30 kwietnia 2003 r., I KZP 12/03, OSNKW 2003, Nr 5-6, poz. 42.
18
Tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1277.
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funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 3 k.k., tak przyjął jednocześnie,
iż asesor posiada taki status, gdy pełni zlecone mu obowiązki zastępcy komornika, bądź –
właśnie – prowadzi zlecone przez komornika czynności egzekucyjne. „Odmienne stanowisko
co do tej kwestii – jak czytamy w uchwale – skutkowałoby z jednej strony brakiem
kwalifikowanej karnoprawnej ochrony asesora komorniczego wypełniającego czynności
komornika w określonych wyżej przypadkach, zaś z drugiej niemożnością pociągnięcia go do
odpowiedzialności karnej za typy przestępstw, których podmiotem może być tylko
funkcjonariusz publiczny”.
Uwzględniając podnoszoną w judykaturze i piśmiennictwie potrzebę ścisłej interpretacji
art. 115 § 13 k.k. jako przepisu enumeratywnie wyliczającego podmioty uznawane na
potrzeby regulacji prawa karnego za funkcjonariusza publicznego19, w tym poglądy
odmawiające osobom należącym do personelu kancelarii komorniczej statusu prawnego
komornika20, stanowisko Sądu Najwyższego oceniać by najpewniej należało w kategoriach
niedopuszczalnej w polskim systemie prawa karnego analogii (zwłaszcza że pociąga ono za
sobą negatywne konsekwencje dla oskarżonego) oraz, z drugiej strony, nieprzewidywalne
rozstrzygnięcie o podstawie odpowiedzialności karnej jednostki21. Notabene, jeśli we
wskazanym kazusie pracowników banku Útvegsbanki Íslands sięgnięcie po analogię
pozostawało w sprzeczności z wypracowanymi na gruncie prawa islandzkiego przesłankami
stosowania analogia legis, to przyjąć konsekwentnie należy, że również tutaj podjęta
ostatecznie decyzja interpretacyjna była nieprzewidywalna.
Ciekawszym niewątpliwie przypadkiem jest wykładnia pojęcia „osoba pełniąca funkcję
publiczną”, stanowiącego znamię typu czynu sprzedajności z art. 228 § 1 k.k., odpowiednio
przekupstwa z art. 229 § 1 k.k. Zagadnienie to doczekało się już licznych opracowań, z
których szczególne miejsce przyznać należy publikacji P. Kardasa pt. „Kontrowersje wokół
pojęcia » osoba pełniąca funkcję publiczną «. Rzecz o kreatywnej wykładni przyjmowanej w
orzecznictwie oraz granicach zakresowych typu czynu zabronionego określonych w

19

Por. m.in. J. Majewski, Objaśnienia wyrażeń ustawowych, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom 2.
Komentarz do art. 53-116, red. W. Wróbel i A. Zoll, Warszawa 2016., s. 1010.
20
Por. A. Marek, Karnoprawne aspekty tajemnicy służbowej komornika sądowego, „Przegląd Sądowy”,
2001, nr 1., s. 9-10. Zob. także J. Majewski, „Objaśnienia wyrażeń ustawowych”, op. cit., s. 1010-1011.
21
W ramach wyjaśnienia, przedmiotowa uchwała wydana została na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. Choć
bezpośrednio nie rozstrzygała o odpowiedzialności karnej jednostki, to wyrażone przez Sąd Najwyższy
zapatrywanie prawne było dla sądu występującego z pytaniem prawnym wiążące (art. 441 § 3 k.p.k.). Z tego też
powodu mówić tu można o „rozstrzygnięciu o podstawie odpowiedzialności karnej”.
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ustawie”22, wnikliwie przedstawiającej ewolucję zapatrywań Sądu Najwyższego na istotę
„pełnienia funkcji publicznej”. Ograniczając się w tym miejscu do ogólnego nakreślenia
problemu, wskazać jedynie należy, iż jeszcze na gruncie kodeksu karnego z 1969 r.
ukształtowało się szerokie rozumienie tego pojęcia, wykraczające poza zakres znaczeniowy
pojęcia „funkcjonariusz publiczny”23. O ile przez długi czas przyjmowano, iż elementem
konstytutywnym jest tutaj dzierżenie przez daną osobę władztwa publicznego (imperium)24, to
już pod rządami nowej ustawy karnej wprowadzono dodatkowy element w postaci
wykorzystywania (w celu sprawowania owego imperium) środków publicznych25. Uchwałą z
18 października 2001 r.26 Sąd Najwyższy przesądził następnie, iż relewantne dla przypisania
statusu „osoby pełniącej funkcje publiczną” jest samo dysponowanie środkami publicznymi,
niezależnie od tego, czy dana osoba rzeczywiście posiada władcze kompetencję w sferze
publicznoprawnej27.
Jeśli przyjąć, że właściwym znaczeniem pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną” jest
to chronologicznie pierwsze, stwierdzić należy, że wprowadzenie dodatkowego wymogu
dysponowania środkami publicznymi – poza dzierżeniem imperium – stanowi wykładnię
zawężającą, z perspektywy samego oskarżonego „nieszkodliwą”. Skazanie za czyn
sprzedajności (przekupstwa) w wyniku sprowadzenia „pełnienia funkcji publicznej”
wyłącznie do dysponowania środkami publicznymi oznaczałoby z kolei stosowanie prawa
karnego na zasadzie analogii. Te stany faktyczne, w których osoba przyjmująca lub
wręczająca korzyść majątkową nie dzierżyła owego imperium, a jedynie dysponowała
środkami publicznymi, choć mogą się wydawać podobne, to jednak wykraczają poza
„pierwotny” zakres kryminalizacji28. Z drugiej strony, mając na uwadze niedookreślony
charakter spornego pojęcia stwierdzić wypada, że wszystkie propozycje interpretacyjne zdają
22

P. Kardas, Kontrowersje wokół pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną”. Rzecz o kreatywnej wykładni
przyjmowanej w orzecznictwie oraz granicach zakresowych typu czynu zabronionego określonych w ustawie,
„Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, 2011, nr 2., s. 79-131.
23
Zob. zwłaszcza uchwała SN z 3 lipca 1970 r., VI KZP 27/70, OSNKW 1970, Nr 9, poz. 98.
24
Tak m.in. wyrok SN z 14 grudnia 1982 r., III KR 182/82, OSNKW 1983, Nr 9, poz. 73.
25
Por. wyrok SN z 17 października 2001 r., IV KKN 191/01, LEX nr 557624.
26
Uchwała SN z 18 października 2001 r., I KZP 9/01, OSNKW 2001, Nr 11-12, poz. 87.
27
Zob. także P. Kardas, Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi jako
ustawowe kryterium wyznaczające zakres znaczeniowy pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną”. Rozważania
na tle modeli interpretacyjnych prezentowanych w piśmiennictwie karnistycznym oraz orzecznictwie Sądu
Najwyższego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, 2005, nr 1., s. 28 i n.
28
Tak również A. Zoll, „Zasady odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 85-86. Autor podnosi, że
potraktowanie lekarzy jako osób pełniących funkcję publiczną na gruncie art. 228 k.k. ze wskazaniem na
przesłankę dysponowania środkami publicznymi stanowi „rozszerzenie penalizacji poprzez wykładnię
przepisów”. Por. uchwała SN z 20 czerwca 2001 r., I KZP 5/01, OSNKW 2001, Nr 9-10, poz. 71.
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się mieścić w jego językowych granicach wykładni, w związku z czym zarzut „nowości
normatywnej”, z którym wiązałoby się w tym przypadku wnioskowanie per analogiam, jest
dyskusyjny29. Zarzut „nieprzewidywalności rozstrzygnięcia” o tyle stanowiłby lepsze
zabezpieczenie interesów jednostki, że – biorąc za punkt odniesienia ukształtowany na czas
czynu dorobek interpretacyjny orzecznictwa i piśmiennictwa – jest miarą obiektywną. Dla
osoby skazanej na podstawie art. 228 lub 229 k.k. za zachowanie mające miejsce pod rządami
„starej” wykładni, akcentującej cechę władczych kompetencji w sferze publicznoprawnej, ze
wskazaniem na „nową” wykładnię i cechę dysponowania środkami publicznymi,
przewidzenie konsekwencji prawnokarnych było co do zasady niemożliwe. Gdyby skazany
dochował szczególnej staranności oraz zapoznał się nie tylko z regulacją ustawową, ale także
wyrosłym na jej podstawie orzecznictwem i piśmiennictwem, względnie skorzystał z pomocy
prawnika, doszedłby do wniosku, że jego zachowanie – nawet jeśli jest społecznie naganne –
nie stanowi podstawy odpowiedzialności karnej.
Z takim właśnie przypadkiem miał do czynienia Sąd Najwyższy na gruncie sprawy IV KK
190/1430. Skazany, prezes zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, został pociągnięty do
odpowiedzialności karnej z art. 228 § 5 k.k. za zachowanie mające miejsce w 1999 r., a to
jeszcze przed sygnalizowaną zmianą linii wykładniczej, ze wskazaniem na cechę
dysponowania

przez

sprawcę

środkami

publicznymi.

Choć

w

kasacji

zarzut

„nieprzewidywalności rozstrzygnięcia” formułowany był z różnych perspektywy, w tym
wyprowadzonego z art. 4 § 1 k.k. i art. 1 § 1 k.k. zakazu retroaktywnego stosowania nowej
wykładni oraz instytucji błędu co do bezprawności z art. 30 k.k., Sąd Najwyższy nie dopatrzył

się żadnych naruszeń prawa materialnego. W odniesieniu do problemu retroaktywnej wykładni
wskazał mianowicie, że: „[…] zakaz retroaktywnego stosowania nowej wykładni nie ma
charakteru absolutnego i dopuszczalne są w tym zakresie wyjątki, zwłaszcza w przypadku
weryfikacji kontekstu aksjologicznego”, w odniesieniu do błędu co do bezprawności – iż: „[…]

przedmiotem świadomości sprawcy nie ma być konkretny przepis karny zapisany w ustawie.
Dla przyjęcia bezprawności czynu nie jest więc konieczne ustalenie, że sprawca znał treść
ustawowych znamion czynu zabronionego, gdyż wystarczy ustalenie, że uświadamia sobie, że
czynem swym naruszył przewidzianą regułę postępowania, do której przestrzegania był

29
30

Por. M. Zirk-Sadowski, Problem nowości normatywnej..., op. cit., s. 59-61.
Postanowienie SN z 15 października 2014 r., IV KK 190/14, LEX nr 1545107.
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zobowiązany”31. Nawiązując do regulacji błędu co do znamienia z art. 28 k.k., podniósł on
zarazem, iż: „Nieporozumieniem jest utożsamianie błędu co do okoliczności stanowiącej
znamię czynu zabronionego z brakiem umiejętności właściwej wykładni treści przepisu, czyli
poprawnej interpretacji znaczenia zwrotów określających znamiona czynu”32.
Wydaje się zatem, że wszelkie przewidziane w polskim prawie karnym okoliczności
wyłączające odpowiedzialność karną nie obejmują braku przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych. Co bowiem istotne, gdyby w roku 1999 r. skazany zapoznał się z kodeksem
karny oraz relewantnymi poglądami orzecznictwa i piśmiennictwa, względnie zasięgnął
porady prawnika, dowiedziałby się najpewniej, iż – nie dysponując władczymi
kompetencjami w sferze publicznej – nie posiada statusu „osoby pełniącej funkcję publiczną”,
który warunkuje odpowiedzialność karną z art. 228 § 5 k.k. Notabene, choć w jednym z
wcześniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, w uchwale w sprawie I KZP 6/9533, spotkać się
można z tezą, iż prezes zarządu banku w formie spółki akcyjnej, w której Skarb Państwa miał
jakiekolwiek udziały, jest podmiotem zdatnym do ponoszenia odpowiedzialności za czyn
łapówkarstwa, to odnosi się ona do innego stanu prawnego. Na gruncie obowiązującego
wówczas kodeksu karnego z 1969 r. prezes zarząd spółki z udziałem Skarb Państwa podpadał
w ogóle pod ustawową definicję funkcjonariusza publicznego34. Przypisanie mu statusu
„osoby pełniącej funkcję publiczną” nastąpiło niejako per se – bez miarodajnej analizy
„pełnienia funkcji publicznej”35. Z tego też powodu byłby to niewłaściwy punkt zaczepienia
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych w ramach sprawy IV KK 190/1436.

31

Zob. także wyrok SN z 7 maja 2002 r., II KK 39/02, LEX nr 53316; postanowienie SN z 15 października
2014 r., IV KK 190/14, LEX nr 1545107.
32
Zob. także wyrok SN z 26 lipca 2001 r., V KKN 153/01, LEX nr 51846.
33
Uchwała SN z 26 kwietnia 1995 r., I KZP 6/95, OSNKW 1995, Nr 7-8, poz. 41.
34
W myśl art. 120 § 11 kodeksu karnego z 1969 r. za funkcjonariusza publicznego uznawano m.in. „osobę
zajmującą kierownicze stanowisko lub pełniącą funkcje związane ze szczególną odpowiedzialnością w innej
państwowej jednostce organizacyjnej, organizacji spółdzielczej lub innej organizacji społecznej ludu
pracującego”, a zgodnie z dalszym § 12 „instytucją państwową lub społeczną jest również przedsiębiorstwo, w
którym państwo jest udziałowcem […]”.
35
W uzasadnieniu czytamy: „[…] w judykaturze i piśmiennictwie dominuje pogląd, w myśl którego
podmiot przestępstwa określonego w art. 239 § 1 k.k. [kodeksu karnego z 1969 r. – przypis A.R.] nie jest
ograniczony tylko do » funkcjonariusza publicznego «, lecz obejmuje szerszy krąg osób, które pełnią » funkcję
publiczną «, nie będąc » funkcjonariuszem publicznym «. […] Jest oczywiste, że prezes banku państwowego
oraz banku spółdzielczego jest » funkcjonariuszem publicznym « w rozumieniu art. 120 § 11 k.k. [kodeksu
karnego z 1969 r. – przypis A.R.] Pojęcie to może być również odniesione - na podstawie art. 120 § 12 k.k. - do
prezesa banku w formie spółki akcyjnej, jeżeli państwo – ale tylko państwo (a nie spółdzielnia) – jest w takim
banku udziałowcem, gdyż w tym wypadku w rozumieniu przepisu art. 120 § 12 k.k. [kodeksu karnego z 1969 r.
– przypis A.R.] bank jest » instytucją państwową «”.
36
Por. przy tym postanowienie SN z 30 września 2010 r., I KZP 16/10, OSNKW 2010, Nr. 11, poz. 96.
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Celem niniejszej pracy jest ustalenie współczesnej istoty zasady nullum crimen sine lege
oraz porównanie zakresu gwarancji, jakie rzeczywiście przysługują jednostce na gruncie
europejskiego systemu ochrony praw człowieka oraz polskiego systemu prawa karnego. W
dalszej perspektywie autor obrał za cel wypracowanie gwarancyjnego modelu wykładni i
stosowania prawa karnego – adekwatnego do współczesnych czasów.
Jakkolwiek zarysowany powyższej problem obiektywnej przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych dostrzega się w literaturze przedmiotu, nie spotkał się on jeszcze z
kompleksową analizą, tym bardziej z rozstrzygnięciem. W miejscu tym szczególną uwagę
zwrócić należy na rozważania A. Barczak-Oplustil37, która omawiając wybrane problemy
obowiązywania zasady nullum crimen sine lege jako zasady konstytucyjnej odnosi się właśnie
do kwestii „obiektywnej rozpoznawalności karalności”. Jak wskazuje, „[…] ustrojodawca
wprowadził pewną zasadę (chodzi tutaj szczególnie o zasadę nullum crimen sine lege certa),
jednakże na płaszczyźnie stosowania prawa nie przewidział żadnych konsekwencji […], jakie
pociąga za sobą sytuacja, w której nie zostaje ona spełniona. Zasada nullum crimen sine lege
może być bowiem (i jest) rozważana na jeszcze jednej płaszczyźnie – można rzec
materialnoprawnej. Chodzi o odpowiedź na pytanie, czy wystarczające dla przyjęcia, że
została zrealizowana funkcja gwarancyjna, jaką niewątpliwie przypisuje się tej zasadzie, jest
stwierdzenie, że w czasie, w którym sprawca dopuścił się określonego zachowania było ono
zabronione pod groźbą kary (został wydany i wszedł w życie akt normatywny rangi co
najmniej ustawy, penalizujący daną kategorię zachowań)? Czy też ta funkcja gwarancyjna
wymaga oprócz tego, aby karalność danej kategorii zachowań była obiektywnie
rozpoznawalna, tj. wzorzec normatywny byłby w stanie rozpoznać, że dane zachowanie jest
zabronione pod groźbą kary. Narzuca się wręcz pytanie, czy nie dochodzi tutaj do swoistego
rodzaju deprecjacji tej zasady, skoro można – przynajmniej w perspektywie przesłanek
przestępności czynu – zostać skazanym za popełnienie przestępstwa, pomimo tego, że nie
było obiektywnie rozpoznawalne, iż dane zachowanie jest czynem zabronionym pod groźbą
kary”38. Odwołując się do podziału struktury normatywnej przepisu prawnego na normę
sankcjonowaną, określającą adresowany do jednostki zakaz lub nakaz postępowania i jako
taką wyznaczającą sferę zachowań bezprawnych, oraz normę sankcjonującą – adresowany do
organów wymiaru sprawiedliwości nakaz wymierzenia sankcji karnej w razie stwierdzenia
37

A. Barczak-Oplustil, Obowiązywanie zasady nullum crimen sine lege. Wybrane problemy, „Czasopismo
Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, 2013, nr 3., s. 5-28.
38
Ibid., s. 21-22.
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naruszenie danego zakazu lub nakazu postępowania i, konsekwentnie, wyznaczającą sferę
zachowań karalnych, również autorka dochodzi do wniosku, że konstrukcja błędu co do
bezprawności nie jest właściwą płaszczyzną rozstrzygania problemu braku przewidywalności
samej karalności. Zasada nullum crimen sine lege dotyczyć ma bowiem tak rozumienej normy
sankcjonującej i sfery karalności39. Sygnalizując potrzebę włączenia rozpoznawalności
karalności czynu do struktury przestępstwa, pytanie o właściwą płaszczyznę pozostawia ona
jednak bez odpowiedzi40.
Niespójność, jaka wynika z możliwości pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności
karnej pomimo tego, iż w oparciu o sam tekst ustawy karnej nie można było przewidzieć
konsekwencji prawnokarnych danego zachowania, podnoszona jest także przez J.
Wyrembaka41. Lokując ten problem na płaszczyźnie winy autor odwołuje się do koncepcji
bezprawności kryminalnej jako elementu struktury przestępstwa, przyjmując, że przesłanką
zawinienia, kształtowaną – podobnie jak sfera karalności – przez przepisy prawa karnego,
powinna być „świadomości bezprawności kryminalnej czynu”. Jak czytamy, „Okazuje się
bowiem, że sprawcy czynu zabronionego można przypisać winę, rozumianą w kategoriach
prawnokarnych – i ujmowaną jako warunek odpowiedzialności karnej – w szczególności
także i wówczas, gdy ten, pomimo zapoznania się z tekstem ustawy karnej, na przykład: 1)
miał świadomość naruszenia pozaprawnokarnej normy prawnej, jednak nie miał świadomości

39

Zob. Ibid., s. 24-27. Odnośnie podziału struktury normatywnej przepisu prawnokarnego na normę
sankcjonowaną i normę sankcjonującą por. m.in. A. Zoll, O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego,
„Krakowskie Studia Prawnicze”, 1990., s. 71 i n.; A. Zoll, Karalność i karygodność czynu jako odrębne
elementy struktury przestępstwa, [w:] Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej w polskim oraz
niemieckim prawie karnym, red. T. Kaczmarek, Wrocław 1990., s. 101 i n.; K. Buchała, Prawo karne
materialne, Warszawa 1989., s. 98 i n.; W. Wróbel, Struktura normatywna przepisu prawa karnego, „Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1993, nr 3., s. 94 i n.; W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady
intertemporalne w prawie karnym..., op. cit., s. 64 i n.; R. Dębski, O normie prawnokarnej we współczesnym
piśmiennictwie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica”, 1994, nr 60., s. 59 i n.; R. Dębski, Jeszcze o
normie prawnokarnej, [w:] Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa
Profesora Mariana Filara. Tom I, red. A. Adamski et al., Toruń 2012., s. 113 i n.; M. Dąbrowska-Kardas,
Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego, Warszawa 2012., s. 133 i n.; W. Wróbel i A.
Zoll, Polskie prawo karne: część ogólna..., op. cit., s. 110 i n.; M. Królikowski i R. Zawłocki, Prawo karne,
Warszawa 2015., s. 114-115; Por. przy tym M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia,
Warszawa 1994., s. 82-83; W. Cieślak, Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady, Warszawa 2010., s. 58;
J. Warylewski, Wstęp do nauki prawa karnego, Gdańsk 2002., s. 114-115; J. Warylewski, Prawo karne. Część
ogólna, Warszawa 2017., s. 155-156. Pod pojęciem normy sankcjonowanej rozumie się tutaj opis karalnego
zachowania, pod pojęciem normy sankcjonującej – zagrożenie karne. Ogólnie na temat koncepcji norm
sprzężonych zob. J. Lande, Studia z filozofii prawa, Warszawa 1959., s. 921 i n.
40
Por. A. Barczak-Oplustil, Obowiązywanie zasady nullum crimen sine lege. Wybrane problemy..., op. cit.,
s. 27-28.
41
Zob. J. Wyrembak, Świadomość bezprawności czynu w ujęciu teoretycznoprawnym, „Prokuratura i
Prawo”, 2008, nr 12., s. 56-59.
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bezprawności kryminalnej, z tego powodu, że tekst ustawy karnej, kreującej naruszony zakaz,
opublikowany

został

w

wadliwy

sposób;

2)

miał

świadomość

bezprawności

pozaprawnokarnej, jednak nie miał świadomości bezprawności kryminalnej, z tego powodu,
że tekst ustawy karnej, kreującej naruszony zakaz, zawiera błędy językowe, i jako taki rażąco
narusza zasady przyzwoitej legislacji; 3) miał świadomość bezprawności pozaprawnokarnej,
jednak nie miał świadomości bezprawności kryminalnej, z tego powodu, że tekst ustawy
karnej, kreującej naruszony zakaz, jest niejasny lub wieloznaczny, i jako taki wymaga
poważnych zabiegów interpretacyjnych – i w tym podobnych przypadkach”42. Brak
świadomości bezprawności kryminalnej czynu stanowiłby tym samym okoliczność
relewantną z punktu widzenia art. 30 k.k. Co zaś istotne, w zakresie, w jakim chodzi o
ustalenie zachowania stanowiącego podstawę odpowiedzialności karnej, błąd co do
bezprawności kryminalnej zrównywałby się z brakiem przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych.
Podobne uwagi w przedmiocie świadomości treści zakazu prawnokarnego po stronie
sprawcy czyni S. Żółtek w ostatnio wydanej monografii na temat znaczenia normatywnego
ustawowych znamion przestępstwa43. Przyjmując, że wzór bezprawnego zachowania –
składający się na normę sankcjonowaną – odczytywany jest w pierwszej kolejności z
przepisów prawa karnego, autor dochodzi do wniosku, że w sytuacji, gdy mimo starań
sprawca nie był w stanie ustalić na podstawie przepisu prawnego właściwej normy
postępowania, rozważenia wymaga instytucja błędu co do bezprawności z art. 30 k.k. Jak
wyjaśnia, „[…] koncepcja ta pozostaje w zgodzie z rozumieniem zasady nullum crimen sine
lege certa. Jeżeli bowiem dopuszcza się istnienie regulacji, które nie będą w pełni zrozumiałe
dla przeciętnego adresata normy, to zarazem należy zapewnić mu ochronę w zakresie, w
jakim ten w sposób usprawiedliwiony pozostawać będzie w nieświadomości co do ich
faktycznej treści”44. Takie stanowisko zdaje się również zajmować P. Cychosz45. P. Pałka
nawiązuje w tym kontekście również do tzw. błędu subsumcyjnego, czyli błędnej oceny, że

42

Ibid., s. 60-62.
S. Żółtek, Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień
semantycznej strony zakazu karnego, Warszawa 2017., s. 480 i n.
44
Por. Ibid., s. 487-490.
45
P. Cychosz, Konstytucyjny standard prawa karnego materialnego w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego, Kraków 2017., s. 127-129.
43
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konkretny stan faktyczny nie odpowiada „ustawowemu stanowi faktycznemu” 46. P.
Wiatrowski mówi z kolei o „nieświadomości wykładni” jako relewantnej odmianie błędu co
do prawa47. Wskazuje tu zarazem na tezę Sądu Najwyższego wyrażoną w postanowieniu z 27
lipca 2011 r.48, iż: „[…] treść przepisu art. 193 k.k. może wprowadzić w błąd » przeciętnego
obywatela kraju «. Sytuację taką rozwiązuje art. 30 k.k., dotyczący błędu co do oceny prawnej
czynu. Usprawiedliwiony błąd co do prawa wyłącza winę i odpowiedzialność karną”.
Powyższe uwagi wymagają jeszcze uzupełnienia o konstytucyjny standard określoności
przepisów prawnych, w tym prawnokarnych. O ile w stosunku do dwóch pierwszych
przypadków wskazanych przez J. Wyrembaka można założyć, że sprawca jest w stanie
dochodzić poszanowania swych praw w drodze skargi konstytucyjnej – właśnie z uwagi na
rażące naruszenie reguł przyzwoitej legislacji, tak sama niejasność lub wieloznaczność
przepisu prawnego nie stanowi, w ocenie Trybunału Konstytucyjnego, podstawy jego
eliminacji z systemu prawnego. Otóż „brak dostatecznej precyzji jest samoistną podstawą
orzeczenia niekonstytucyjności przepisu tylko wówczas, jeżeli nie jest możliwe ustalenie jego
treści w drodze wykładni – w tym wykładni dokonywanej w praktyce sądowej. Orzeczenie tej
treści stanowi zatem środek o charakterze ultima ratio”49. W tym przypadku, na co zwraca
również uwagę S. Żółtek, jednostka winna mieć zatem zapewnioną adekwatną ochronę
prawną na etapie stosowania prawa.
Rozwiązanie jak wyżej proponowane – instytucja błędu co do bezprawności z art. 30 k.k.,
jawi się niewątpliwie jako atrakcyjne. Wskazać jednak należy za A. Barczak-Oplustil, że
takiej koncepcji bezprawności nie jest zasadniczo przychylna ani doktryna, ani orzecznictwo,
nadto zaś, gdy uwzględnić instytucję błędu co do karalności z art. 7 § 1 k.k.50 oraz art. 10 § 4
k.k.s.51, zdaje się ona nie znajdować oparcia w obowiązującym ustawodawstwie, które
odmiennie kształtuje przesłanki zawinienia dla danej gałęzi prawa karnego – w zależności od

46

P. Palka, Błąd co do prawnej oceny czynu (error iuris) - art. 30 k.k, „Prokuratura i Prawo”, 2002, nr 9., s.

20-21.
47

Por. P. Wiatrowski, Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego,
Warszawa 2013., s. 304-307.
48
Postanowienie SN z 27 lipca 2011 r., I KZP 5/11, OSNKW 2011, Nr 8, poz. 65.
49
Por. m.in. wyrok TK z 16 grudnia 2003 r., SK 34/03, OTK-A 2003, Nr 9, poz. 102; wyrok TK z 22
czerwca 2010 r., SK 25/08, OTK-A 2010, Nr 5, poz. 51; wyrok TK z 9 października 2012 r., P 27/11, OTK-A
2012, Nr 9, poz. 104.
50
Zgodnie z tym przepisem: „Nieświadomość tego, że czyn jest zagrożony karą, nie wyłącza
odpowiedzialności, chyba że nieświadomość była usprawiedliwiona”.
51
Zgodnie z tym przepisem: „Nie popełnia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, kto
dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego karalności”.
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przyjętej polityki karania52. Warto jednocześnie nadmienić, że nieświadomość tzw.
okoliczności jurydycznych (faktyczno-jurydycznych), określanych też mianem faktów
instytucjonalnych, a stanowiących desygnaty tzw. znamion normatywnych, których znaczenie
ustalane jest z odwołaniem się nie do rzeczywistości fizykalnej, a do świata norm prawnych i
„rzeczywistości prawnej” (jak w przypadku znamienia „pełnienia funkcji publicznej”), bywa
w literaturze przedmiotu kwalifikowana jako przypadek błędu co do znamienia z art. 28
k.k.53. W praktyce stosowania prawa stanowisko to nie znajduje jednak powszechnego
aplauzu, o czym świadczy wskazana powyżej teza Sądu Najwyższego, z aprobatą przyjęta
zresztą przez część doktryny54.
Zdaniem autora niniejszej pracy właściwą podstawą rozstrzygania kwestii obiektywnej
rozpoznawalności karalności (względnie, jak ująłby to J. Wyrembak i przeciwnicy jednolitej
koncepcji bezprawności, „bezprawności kryminalnej”) jest zasada nullum crimen sine lege –
rozumiana właśnie jako wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych. Innymi
słowy, jest to gwarancja odrębna od zasady winy (nullum crimen sine culpa), a jej istota
sprowadza się do umożliwienia osobie zainteresowanej uprzedniego ustalenia,, czy
podejmowane zachowanie wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności karnej, a jeśli tak – jaka
kara przewidziana została za jego popełnienie. O odrębnym charakterze obu gwarancji
świadczyć może zresztą regulacja prawa podatkowego, gdzie odpowiednik prawnokarnej
zasady nullum crimen sine lege – zasada nullum tributum sine lege, wyrażająca się w wymogu
ustawowej określoności podstawy opodatkowania55, funkcjonuje w oderwaniu od wymogu

52

Por. A. Barczak-Oplustil, Obowiązywanie zasady nullum crimen sine lege. Wybrane problemy..., op. cit.,
s. 24-25. Zob. także A. Zoll, „Zasady odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 626.
53
Zob. m.in. J. Wyrembak, Wykładnia prawa a błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu
zabronionego, „Przegląd Sądowy”, 2008, nr 2., s. 75-76; Ł. Pohl, Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię
czynu zabronionego w polskim prawie karnym. Zagadnienia ogólne, Poznań 2014., s. 80. Por. S. Żółtek,
Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień semantycznej strony zakazu
karnego..., op. cit., s. 498-502.
54
Por. m.in. A. Wąsek, Komentarz do art. 28, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Gdańsk
2005., s. 385-386; J. Giezek, Wyłączenie odpowiedzialności karnej, [w:] Kodeks karny. Część ogólna.
Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2012., s. 242; M. Berent, M. Filar, i M. Filar, Wyłączenie
odpowiedzialności karnej, [w:] Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016., s. 150; J. Lachowski, Wyłączenie
odpowiedzialności karnej, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2016., s. 181;
A. Grześkowiak, Wyłączenie odpowiedzialności karnej, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak i K.
Wiak, Warszawa 2017., s. 261.
55
Zob. m.in. wyrok TK z 18 lipca 2013 r., SK 18/09, OTK-A 2013, Nr 6, poz. 80; wyrok TK z 13 września
2011 r., P 33/09, OTK-A 2011, Nr 7, poz. 71. Por. A. Gomułowicz i D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe,
Warszawa 2016., s. 115 i n.
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winy56. O doniosłości rzeczonej gwarancji świadczy z kolei okoliczność, że została ona
obecnie podniesiona do rangi jednego z podstawowych praw człowieka – tak w prawie
międzynarodowym, jak i krajowym porządku konstytucyjnym. Na gruncie powszechnego
(uniwersalnego) systemu ochrony praw człowieka wysławia ją art. 11 ust. 2 Powszechnej
Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.57 oraz art. 15 MPPOiP58. W przypadku
europejskiego systemu regionalnego czyni to natomiast wskazywany już art. 7 EKPC oraz, w
związku z nadaniem formalnej mocy obowiązującej Karcie Praw Podstawowych, art. 49 ust. 1
i 2 KPP59. W krajowym porządku konstytucyjnym wyraża ją rzecz jasna art. 42 ust. 1
Konstytucji RP60, a powtarza – na poziomie ustawowym – art. 1 § 1 k.k.61. Treścią prawa
podmiotowego, którego nośnikiem jest zasada nullum crimen sine lege jest tymczasem, w
ocenie autora niniejszej pracy, bezpieczeństwo prawnokarne jednostki – osiągane poprzez
uprzednią możliwość przewidzenia ewentualnych konsekwencji prawnokarnych danego
zachowania. Podstawą owej przewidywalności nie jest jednak sam przepis ustawy karnej, ale
także wyrosły na jego podstawie dorobek interpretacyjny. Są to zarazem pierwsze hipotezy
niniejszej pracy, którym poświęcona zostanie pierwsza część pracy pt. „Zasada nullum crimen
sine lege jako wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych”. Pierwsza część
56

Por. m.in. wyrok TK z 30 listopada 2004 r., SK 31/04, OTK-A 2004, Nr 10, poz. 110; wyrok TK z 4
września 2007 r., P 43/06, OTK-A 2007, Nr 8, poz. 95; wyrok TK z 18 listopada 2010 r., P 29/09, OTK-A 2010,
Nr 9, poz. 104.
57
Zgodnie z tym przepisem: „Nikt nie może być skazany za przestępstwo z powodu działania lub
zaniechania nie stanowiącego w chwili jego dokonania przestępstwa według prawa krajowego lub
międzynarodowego. Nie wolno także wymierzać kary wyższej niż ta, która była przewidziana w chwili
popełnienia przestępstwa”.
58
Przepis ten brzmi kolejno ust. 1: „Nikt nie może być skazany za czyn lub zaniechanie, które w myśl prawa
wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowiły przestępstwa w chwili ich popełnienia. Nie może być
również zastosowana kara surowsza od tej, którą można było wymierzyć w chwili popełnienia przestępstwa.
Jeżeli po popełnieniu przestępstwa ustanowiona zostanie przez ustawę kara łagodniejsza za takie przestępstwo,
przestępca będzie miał prawo z tego korzystać” i ust. 2: „Nic w niniejszym artykule nie ogranicza sądzenia i
karania jakiejkolwiek osoby za jakikolwiek czyn lub zaniechanie, które w chwili ich popełnienia stanowiły
przestępstwo w myśl ogólnych zasad prawa uznanych przez społeczność międzynarodową”.
59
Przepis ten brzmi kolejno ust. 1: „Nikt nie może zostać skazany za popełnienie czynu polegającego na
działaniu lub zaniechaniu, który według prawa krajowego lub prawa międzynarodowego nie stanowił czynu
zabronionego pod groźbą kary w czasie jego popełnienia. Nie wymierza się również kary surowszej od tej, którą
można było wymierzyć w czasie, gdy czyn zabroniony pod groźbą kary został popełniony. Jeśli ustawa, która
weszła w życie po popełnieniu czynu zabronionego pod groźbą kary, przewiduje karę łagodniejszą, ta właśnie
kara ma zastosowanie”, i ust. 2: „Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w sądzeniu i karaniu osoby za
działanie lub zaniechanie, które w czasie, gdy miało miejsce, stanowiło czyn zabroniony pod groźbą kary,
zgodnie z ogólnymi zasadami uznanymi przez wspólnotę narodów”.
60
Zgodnie z tym przepisem: „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”.
61
Gwoli ścisłości, przepis art. 1 § 1 k.k. brzmi następująco: „Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko,
kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia”.
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tytułu rozprawy, „Zasada nullum crimen sine lege w systemie państwa prawa”, nawiązuje
właśnie do prowadzonych tutaj rozważań. Idea ścisłego związania sędziego słowami ustawy,
przemawiająca za precyzyjnym określeniem granic kryminalizacji na poziomie ustawy i
nakazem literalnej wykładni właściwa jest dla XIX-wiecznej, formalnej (pozytywistycznej)
koncepcji państwa prawa. W tym przypadku wymóg przewidywalność konsekwencji
prawnokarnych można powiązać z samym przepisem ustawy. W obecnych czasach koncepcja
ta zastępowana jest jednak materialną (niepozytywistyczą) koncepcją państwa prawa, która –
kładąc nacisk na elastyczność regulacji prawnej – przemawia raczej za „nieścisłym”
związaniem sędziego słowami ustawy62. W tym stanie rzeczy podstawą rekonstrukcji
odpowiedzialności karnej, odpowiednio przewidywalności konsekwencji prawnokarnych
należałoby uczynić również elementy dookreślające ustawowe znamiona, wypracowane w
judykaturze i piśmiennictwie. Choć zależność ta omówiona zostanie dopiero przy analizie
„materialnych uwarunkowań zasady nullum crimen sine lege”, uwaga zwracana jest na nią w
różnych fragmentach pracy.
Z drugiej strony, skoro w polskim systemie prawa karnego wydaje się brakować
adekwatnego mechanizmu, który w praktyce stosowania prawa eliminowałby możliwość
pociągnięcia jednostki do odpowiedzialności karnej w sytuacji braku przewidywalności
konsekwencji prawnokarnych, to jego zgodność ze standardem konwencyjnym jest do
zakwestionowania. Taka jest też kolejna hipoteza pracy, której poświęcona zostanie część
druga rozprawy pt. „Analiza zgodności polskiego systemu prawa karnego z europejskim
systemem ochrony praw człowieka”. Druga część tytułu niniejszej pracy, „Analiza
porównawcza na tle europejskiego standardu ochrony praw człowieka”, oddaje istotę
prowadzonych w tym miejscu rozważań. Notabene, choć całą rozprawę można by równie
dobrze zatytułować: „Zasada nullum crimen sine lege jako wymóg przewidywalności
konsekwencji prawnokarnych. Analiza zgodności polskiego systemu prawnego z europejskim
standardem ochrony praw człowieka”, tak ostatecznie przyjęta formuła, odpowiadająca
jednocześnie tematyce i zakresowi badań, jest po prostu zgrabniejsza.
Przedstawiając pokrótce strukturę niniejszej pracy, wskazać należy, iż wywód
prowadzony w pierwszej części pracy będzie miał układ raczej „tradycyjny”. W kolejnych
rozdziałach omówiony zostanie historyczny rozwój zasady nullum crimen sine lege –
62

Por. postanowienie TK z 27 kwietnia 2004 r., P 16/03, OTK-A 2004, Nr 4, poz. 36; wyrok TK z 8
października 2013 r., SK 40/12, OTK-A 2013, Nr 7, poz. 97; wyrok TK z 9 października 2012 r., P 27/11, OTKA 2012, Nr 9, poz. 104. Na orzeczenia te zwróci się jeszcze uwagę w toku wywodu.
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począwszy od czasów republiki rzymskiej po czasy współczesne. Odmiennie jednak od
tradycyjnych opracowań uwaga zwrócona tu zostanie na przeobrażenia wieku XIX i pierwszej
połowy wieku XX. Jeśli teza o wymogu przewidywalności konsekwencji prawnokarnych
budzić dziś może pewne wątpliwości, przede wszystkim – właśnie – z perspektywy
przesłanek zawinienia, to źródła owych wątpliwości szukać należy, w ocenie autora niniejszej
pracy, właśnie w poglądach sięgających korzeniami tego okresu. Już w tym miejscu godzi się
podkreślić, iż uznanie jednostki za adresata normy sankcjonowanej i badanie dla potrzeb
przypisania odpowiedzialności karnej wyłącznie subiektywnej możliwości świadomości
bezprawności danego zachowania, opiera się w głównej mierze na teorii norm K. Bindinga.
Autor żywi jednocześnie nadzieje, że rozmiar „części historycznej” nie zostanie poczytany za
wadę pracy. Do zawartych w tym miejscu uwag nawiązywać się będzie w dalszym toku
wywodu, opis chronologiczny wydaje się natomiast najbardziej klarowny.
Mając na uwadze, że rozważania zawarte w pierwszej części rozprawy stanowić będą
niejako wstęp do komparatystyki w części drugiej, prowadzona analiza dotyczyć będzie
przede wszystkim prawa polskiego i europejskiego systemu ochrony praw człowieka.
Zważywszy że właściwy rozwój polskiego systemu prawa karnego nastąpił dopiero w 20leciu międzywojennym, wcześniejsze etapy rozwoju zasady nullum crimen sine lege ukazane
jednak zostaną na tle innych systemów państw Europy kontynentalnej (których wpływ na
późniejsze polskie ustawodawstwo był zresztą niebagatelny)63. Opis historycznego rozwoju
zasady nullum crimen sine lege uwzględniać będzie zarazem specyfikę systemu common law.
Porównanie to o tyle wydaje się nieodzowne, że lansowany na łamach europejskiego systemu
ochrony praw człowieka wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych – w oparciu
nie tylko o przepis prawa karnego, ale także wyrosłe na jego podstawie orzecznictwo i
poglądy doktryny, zdaje się nawiązywać właśnie do anglosaskiego wymogu fair warning.
Analiza europejskiego systemu ochrony praw człowieka siłą rzeczy ogranicza się natomiast
do czasów współczesnych, a to okresu po II Wojnie Światowej, kiedy to problematyka
ochrony praw człowieka stała się przedmiotem zainteresowania instytucji ponadnarodowych.
Zauważyć jednocześnie należy, iż nawet jeśli obecnie na system ten składają się dwa
podsystemy – konwencyjny, zbudowany wokół Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
oraz unijny, oparty o Kartę Praw Podstawowych, to głównym promotorem ochrony praw
63

Zawczasu nalaży nadmienić, iż wszystkie wykorzystane w pracy teksty obcojęzyczne (literatura
przedmiotu oraz orzeczcnictwo organów ponadnarodowych) tłumaczone były samodzielnie przez autora, chyba
że co innego zaznaczone zostało w konkretnym przypisie.
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człowieka jest tu niewątpliwie Europejski Trybunał Praw Człowieka64. Podmiot ten posiada
wyłączną kompetencję do rozpoznawania spraw dotyczących interpretacji i stosowania
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (art. 32 ust. 1 EKPC), a wykorzystuje ją w sposób
na tyle szeroki, iż jego dorobek orzeczniczy podaje się jako przykład tzw. aktywizmu
sędziowskiego, mówiąc zaś inaczej – prawotwórstwa sądowego65. Zakres ochrony jednostki
nie wynika w konsekwencji wyłącznie z treści Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a
konieczne jest tutaj uwzględnienie zasad i standardów wypracowanych w strasburskim case
law66. Z tego też powodu rekonstrukcja zasady nullum crimen sine lege w europejskim
systemie ochrony praw człowieka opierać się będzie przede wszystkim na orzecznictwie
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącym art. 7 ust. 1 EKPC, a odrębna analiza
systemu unijnego zmierzać będzie przede wszystkim do uchwycenia specyfiki prawa UE. Jak
wynika zresztą z art. 53 ust. 2 zdanie pierwsze KPP, ogólnej reguły interpretacyjnej
postanowień Karty Praw Podstawowych, „w zakresie, w jakim niniejsza Karta zawiera prawa,
które odpowiadają prawom zagwarantowanym w europejskiej Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności, ich znaczenie i zakres są takie same jak praw
przyznanych przez tę konwencję”. W przypadku zasady nullum crimen sine lege, na gruncie
Karty Praw Podstawowych zawartej w art. 49 ust. 1, stwierdza się tymczasem stosunek owej
odpowiedniości67. Notabene, przepis art. 6 ust. 2 TUE zobowiązał Unię Europejską do
przystąpienia do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, niemniej w świetle ostatniej opinii
Trybunału

Sprawiedliwości,

organu

sądowego

Trybunału

Sprawiedliwości

UE,

64

Odnośnie wpływu systemu konwencyjnego na rozwój systemu unijnego por. m.in. wyrok TS z 12
listopada 1969 r. w sprawie 29/69, Stauder v. Stadt Ulm, ECLI:EU:C:1969:57; wyrok TS z 17 grudnia 1970 r. w
sprawie 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und
Futtermittel, ECLI:EU:C:1970:114.
65
Zob. J.G. Merrills, The development of international law by the European Court of Human Rights,
Manchester 1988., s. 231; M. Forowicz, The reception of international law in the European Court of Human
Rights, Oxford 2010., s. 12.
66
Jak słusznie zauważa zresztą L. Galicki, każde „konstytucyjne” unormowanie praw człowieka może
istnieć tylko dzięki jego sądowej wykładni i stosowaniu, ponieważ sam tekst prawny ujęty jest na tyle ogólnie,
że co do zasady wymaga konkretyzacji orzeczniczej. Zob. L. Garlicki, Wprowadzenie, [w:] Konwencja o
Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do artykułów 1–18, red. L. Garlicki,
Warszawa 2010., s. 8-9.
67
Zob. Wyjaśnienia do art. 52 ust. 3 KPP, gdzie czytamy: „Artykuły Karty, w których zarówno znaczenie,
jak i zakres pokrywają się z odpowiednimi artykułami europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i
podstawowych wolności: […] artykuł 49 ustępy 1 (z wyjątkiem ostatniego zdania) i 2 odpowiada artykułowi 7
europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”. Zob. także A. Wróbel,
Objaśnienia do art. 52, [w:] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel,
Warszawa 2013., s. 1363.
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stwierdzającej, iż działanie takie mogło by prowadzić do podważenia szczególnych cech i
autonomii prawa unijnego68, formalne połączenie obu podsystemów na razie nie nastąpi.
W miejscy tym należy jeszcze nadmienić, iż – z uwagi na obowiązujący w Polsce po II
Wojnie Światowej ustrój polityczny – o rozwoju konstytucyjnego systemu ochrony praw
człowieka mówić można dopiero po roku 1990. Konstytucja PRL o ile zawierała katalog
„podstawowych praw i obowiązków obywateli” (art. 57-79), to, na co zwraca się uwagę w
literaturze przedmiotu69, miała ona raczej charakter deklaratoryjny i nie tworzyła żadnych
konkretnych gwarancji w sferze praw i wolności jednostki. Zmiana podejścia do ochrony
praw i wolności jednostki nastąpiła tymczasem wraz z nowelizacją art. 1 Konstytucji PRL i
wprowadzeniem do obowiązującego porządku konstytucyjnego zasady demokratycznego
państwa prawa, która wpłynęła w sposób zasadniczy na wykładnię i stosowanie
obowiązującego w państwie prawa70. Zastrzec przy tym trzeba, iż w zakresie, w jakim w
niniejszej pracy będzie mowa o krajowym systemie ochrony praw człowieka, chodzić będzie
wyłącznie o prawo rodzime, polski porządek konstytucyjny i prawo stanowione przez władzę
państwową. Uwaga ta jest o tyle istotna, iż Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz
Karta Praw Podstawowych – znajdując bezpośrednie zastosowanie w prawie polskim –
stanowią de facto element krajowego systemu ochrony praw człowieka. W pierwszym
przypadku mamy bowiem do czynienia z umową międzynarodową ratyfikowaną za zgodą
wyrażoną w ustawie (art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji RP), w drugim – z prawem stanowionym
przez organizację międzynarodową, której Polska przekazała część kompetencji organów
władzy państwowej (art. 90 w zw. z art. 91 ust. 3 Konstytucji RP)71.
Za istotny element pierwszej części rozprawy autor uznaje analizę współczesnych
uwarunkowań zasady nullum crimen sine lege. Stanowi ona próbę odpowiedzi na dwa
pytania. Pierwsze sprowadzić można do tego, czy wymóg przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych w oparciu o przepis ustawy karnej jest w ogóle możliwy do realizacji, i
poświęcony jest mu rozdział o „formalnych uwarunkowaniach”. Chodzi tutaj o weryfikację
podnoszonych często zastrzeżeń pod kątem wymogu ustawowości i precyzyjnej określoności
prawa karnego oraz postulatu ścisłej wykładni. W pracy niniejszej przyjmuje się założenie, że
68

Por. Opinia doradcza TS z 18 grudnia 2014 r. w sprawie nr 2/13, ECLI:EU:C:2014:2454.
Zob. A. Zoll, Zasady prawa karnego w projekcie konstytucji, „Państwo i Prawo”, 1997, nr 3., s. 73; J.
Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym, Warszawa 2016., s. 109.
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A. Zoll, Zasady prawa karnego w projekcie konstytucji..., op. cit., s. 73.
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Por. m.in. A. Capik i A. Łazowski, Objaśnienia do art. 91, [w:] Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do
art. 87-243, red. L. Bosek i M. Safjan, Warszawa 2016., s. 142-143.
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norma prawna jest wyłącznie „bytem lingwistycznym”, wyrażeniem językowym, którego
treść poznawana jest w drodze interpretacji tekstu prawnego72. Przyjmując następnie, że
zwykły obywatel co do zasady nie posiada kompetencji językowej z zakresu języka
prawnego, w którym tworzone są teksty prawne73, nawet najbardziej precyzyjny przepis
ustawy karnej może się okazać iluzoryczną gwarancją przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych. Może się zatem okazać, że przewidywalność oparta o dorobek wykładniczy
stanowi lepsze zabezpieczenie interesów jednostki.
Drugim pytaniem, które należy sobie w tym miejscu zadać, jest to, czy realizacja wymogu
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych jest w obecnych czasach w ogóle pożądana.
Współczesne prawo karne ukierunkowane jest w pierwszej kolejności na ochronę dóbr
społecznie wartościowych, co do zasady będących wartościami

konstytucyjnymi.

Uwzględniając okoliczność, iż współczesna idea państwa prawa sprzeciwia się nadmiernemu
formalizmowi, formalizm zaś leży u podstaw wymogu ustawowej określoności prawa
karnego i postulatu ścisłej wykładni – zgodnie z koncepcją związania sędziego słowami
ustawy, uzasadnienie obowiązywania zasady nullum crimen sine lege, przez autora niniejszej
pracy nazwane jej „materialnymi uwarunkowaniami”, wymaga weryfikacji. Może się zarazem
okazać, że wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych oparty o dorobek
wykładniczy pozwala zabezpieczyć interesy jednostek w sposób „odformalizowany” i
stanowi miarodajną gwarancję poszanowania praw i wolności człowieka.
Struktura drugiej części pracy dopasowana jest do potrzeb komparatystyki. Mając na
względzie, że chodzi tutaj o porównanie polskiego systemu prawa karnego z europejskim
systemem ochrony praw człowieka, w pierwszej kolejności ustalenia wymaga ów standard
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Por. m.in. K. Opałek i J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969., s. 65; M. Zieliński,
Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, Poznań 1972., s. 16-17; T. Gizbert-Studnicki, Język
prawny z perspektywy socjolingwistycznej, Kraków 1986., s. 9; K. Opałek, Logika i interpretacja powinności,
„Krakowskie Studia Prawnicze”, 1988., s. 25; L. Leszczyński, Językowe reguły wykładni prawa. Rodzaje
argumentów i ich miejsce w procesie rekonstrukcji normy prawnej, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy
współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, red. I.
Nowikowski, A. Michalska-Warias, i J. Piórkowska-Flieger, Lublin 2011., s. 1080-1081; M. Dąbrowska-Kardas,
Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego..., op. cit. s. 24; S. Żółtek, Znaczenie
normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień semantycznej strony zakazu karnego...,
op. cit. s. 23; M. Gutowski i P. Kardas, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji,
Warszawa 2017., s. 237-238.
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Por. m.in. T. Gizbert-Studnicki, Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej..., op. cit., s. 89-90; J.
Wróblewski, Rozumienie prawa i jego wykładnia, Wrocław-Warszawa 1990., s. 72-73; M. Dąbrowska-Kardas,
Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego..., op. cit., s. 52; S. Żółtek, Znaczenie
normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień semantycznej strony zakazu karnego...,
op. cit., s. 139-140.

28

europejski (konwencyjny i unijny), w dalszej zaś – standard wewnątrzkrajowy. Analiza ta
uwzględniać będzie status zasady nullum crimen sine w danym systemie, jej zakres
podmiotowy i przedmiotowy, treść oraz charakter, z czego kluczowe znaczenie przypisać
należy rzecz jasna dwóm ostatnim elementom. Poniważ właściwym punktem odniesienia dla
polskiego systemu prawego czyni się system konwencyjny, stricte zaś – zgodnie z
wcześniejszymi uwagami – dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
analiza treści rzeczonej zasady prowadzona będzie z perspektywy okoliczności, na które
Europejski Trybunał Praw Człowieka zwykł zwracać uwagę przy weryfikacji zarzutu
naruszenia art. 7 ust. 1 EKPC. Już w tym miejscu godzi się nadmienić, iż oprócz
przewidywalności prawa w rachubę wchodzić będzie wymóg zgodności kwalifikacji prawnej
zachowania z „istotą” odnośnego przestępstwa.
O ile w pierwszej części pracy analiza współczesnej istoty zasady nullum crimen sine lege
ma charakter ogólny, w części drugiej autor stawia sobie za cel rekonstrukcję rzeczywistego
zakresu ochrony praw jednostki. Z tego też powodu mówić tu można o swoistym case study –
ukierunkowanym na ustalenie, w jakich właściwie przypadkach dochodzi do stwierdzenia
naruszenia art. 7 ust. 1 EKPC. Zważywszy tymczasem, że lansowany przez Europejski
Trybunał Praw Człowieka wymóg przewidywalność konsekwencji prawnokarnych w oparciu
o dorobek orzeczniczy dotyczy przede wszystkim etapu stosowania prawa, nie zaś jego
stanowienia, analiza polskiego systemu prawnego również będzie się sprowadzać do decyzji
zapadłych na tym etapie. Szczególnie doniosła będzie tu zatem analiza orzecznictwa Sądu
Najwyższego. Ograniczenie zakresu badań do wybranych orzeczeń tego właśnie podmiotu
wynika rzecz jasna stąd, iż jako sąd kasacyjny pełni on niejako funkcję „ostatecznej” instancji
w indywidualnych sprawach karnych. Z drugiej strony, posiada on uprawnienia do
wyjaśniania zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości interpretacyjne sądu
odwoławczego (art. 441 § 1 k.p.k. w zw. z art. 86 u.s.n.) oraz rozstrzygania rozbieżności w
wykładni prawa (art. 83 w zw. z art. 86 u.s.n.). W sprawie, w ramach której skierowano
pytanie prawne, rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego ma charakter wiążący (art. 441 § 3
k.p.k.), w sprawach pozostałych – wiąże „siłą autorytetu”74. Jego wypływ na podejmowaną in

74

Por. m.in. L. Gardocki, Prawo karne..., op. cit., s. 33; Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej..., op.
cit., s. 45-46.
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concreto decyzję stosowania prawa, a w konsekwencji na sytuację prawną jednostki,
dostrzegany jest zresztą przez sam Trybunał Konstytucyjny75.
Wyjaśnić w tym miejscu należy, iż w zakresie, w jakim praca niniejsza odwoływać się
będzie do szczegółowych postulatów zasady nullum crimen sine lege, uwaga skupiona
zostanie na wymogach lex scripta, lex certa i lex stricta. Nie oznacza to rzecz jasna, iż
wymóg lex praevia uznaje się za irrelewantny. Aby formalnie ustanowiony przepis prawny –
precyzyjnie wyznaczający zakres kryminalizacji i poddawany ścisłej interpretacji – mógł
stanowić podstawę przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, co do zasady musi być
prospektywny. Zaznaczyć jednocześnie należy, iż nacisk kładzie jest tutaj na samą możliwość
ustalenia wzoru karalnego zachowania – podstawy odpowiedzialności karnej. Autor
przyjmuje mianowicie, że ustalenie owej podstawy stanowi warunek sine qua non ustalenia
rzeczywistych konsekwencji, jakie prawo karne wiąże z danego typu zachowaniem. Stąd pod
pojęciem

„przewidywalności

konsekwencji

prawnokarnych”

kryje

się

de

facto

„przewidywalność podstawy odpowiedzialności karnej”. Problematyka określoności kary
tudzież innych środków stanowiących reakcję na popełniony czyn, podobnie jak sam wymiar
kary (innych środków reakcji prawnokarnej), wykracza zasadniczo poza przyjęty zakres pracy
i poruszana będzie tylko incydentalnie. Odpowiednio, przyjęty w niniejszej pracy problem
badawczy ogranicza się do prawa karnego sensu stricto i odpowiedzialności za czyn
zagrożony pod groźbą kary jako przestępstwo. Uwagi dotyczące prawa karnego sensu largo
(prawa quasi-karnego) będą czynione w uzupełnieniu głównego wywodu (co odnieść należy
zwłaszcza do prawa unijnego).
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Zob. wyrok TK z 14 lutego 2012 r., P 20/10, OTK-A 2012, Nr 2, poz. 15, gdzie czytamy: „Nie sposób
zgodzić się z poglądem pytającego sądu, że uznanie roli orzecznictwa Sądu Najwyższego w interpretacji litery
prawa i dekodowaniu z niej norm prawnych nie znajduje umocowania w przepisach. Sama Konstytucja w art.
183 ust. 1 stanowi, że Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w
zakresie orzekania. Rozwinięciem tej regulacji jest art. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o
Sądzie Najwyższym […], zgodnie z którym sąd ten jest powołany do zapewnienia w ramach nadzoru
jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych oraz do podejmowania uchwał rozstrzygających zagadnienia
prawne. Komplementarne przepisy dla sądów powszechnych (drugiej instancji), umożliwiające przedstawienie
Sądowi Najwyższemu zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości czy wymagających zasadniczej
wykładni ustawy, zawierają poszczególne procedury […]. Zgodnie z art. 60 § 1 ustawy o SN, jeżeli w
orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego ujawnią się rozbieżności w
wykładni prawa, możliwe jest również ich rozstrzygnięcie w trybie tzw. kontroli abstrakcyjnej na wniosek
Pierwszego Prezesa SN lub innych uprawnionych podmiotów. Jak słusznie zauważył sąd pytający, w Polsce nie
obowiązuje system precedensowy. Uchwały SN oczywiście wiążą sąd powszechny tylko w danej sprawie, a
zasady prawne – także sam Sąd Najwyższy. Wpływ orzecznictwa SN na rozstrzygnięcia zapadające przed
sądami powszechnymi jest jednak znacznie szerszy i negowanie tej sytuacji nie znajduje oparcia w
rzeczywistości. Wpływ ten wyraża się bądź w przyjmowaniu poglądów SN za własne, bądź w polemice z nimi”.
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Z uwagi na wieloaspektowość prowadzonych badań przyjęta w pracy metodologia nie ma
charakteru jednolitego. W pierwszej części pracy, w odniesieniu do historycznych
uwarunkowań zasady nullum crimen sine lege, zastosowanie znajduje przede wszystkim
metoda historyczna (historyczno-porównawcza), ukierunkowana na komparatystykę pewnej
myśli prawnej jaką jest przewidywalność konsekwencji prawnokarnych w przekroju
historycznym. W zakresie, w jakim rekonstruuje się współczesną istotę przedmiotowej
zasady, użyteczna jest natomiast metoda dogmatyczna, czyli analiza prawa obowiązującego.
Na co zwracano już powyżej uwagę, w pracy przyjmuje się założenie, że wykładnia prawa
jest immanentnym elementem procesu poznania prawa, z drugiej zaś strony – procesu
stosowania prawa. Z uwagi na identyfikowaną cechę wieloznaczności języka prawnego za
adekwatne przyjmuje się derywacyjne podejście do wykładni prawa, gdzie samą wykładnię
pojmuje się jako proces dekodowania z tekstu prawnego (przepisów prawnych)
jednoznacznych treściowo i zakresowo norm prawnych76. Odrzuca się tutaj nie tylko
koncepcję clara non sunt interpretanda (na rzecz koncepcji omnia sunt interpretanda), ale
także koncepcję interpretatio cessat in claris. Oznacza to, że znaczenia interpretowanej
normy prawnej ustala się przy pomocy wszystkich dyrektyw interpretacyjnych, a to
językowych, systemowych i funkcjonalncyh77. Warto przy tym nadmienić, iż zwłaszcza w
zakresie, w jakim derywacyjna i klaryfikacyjna koncepcja wykładnia łączą rekonstrukcję
normy prawnej z etapem klaryfikacji tekstu prawnego oraz odwołują się do jednakowych
dyrektwy interpretacyjnych, mówi się współcześnie o zintegrowanej koncepcji wykładni
prawa78. Z drugiej strony, za granicę wykładni przyjmuje się w niniejszej pracy tzw. możliwe
znaczenie językowe, czyli wszystko to, co mieści się w zakresie znaczeniowym konkretnego
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Por. m.in. M. Zieliński, Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego..., op. cit., s. 26 i n.; K.
Płeszka i T. Gizbert-Studnicki, Dwa ujęcia wykładni. Próba konfrontacji, „ZNUJ. Prace z Nauk Politycznych”,
1984, nr 20., s. 17-27; M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2008., s. 229 i n.;
K. Płeszka, Wykładnia rozszerzająca, Warszawa 2010., s. 143 i n.
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Por. m.in. M. Zieliński i M. Zirk-Sadowski, Klaryfikacyjność i derywacyjność w integrowaniu polskich
teorii wykładni prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2011, nr 2., s. 108; T. DukietNagórska, Wykładnia przepisów prawnokarnych a konstytucyjne zasady tyczące odpowiedzialności karnej, [w:]
Między nauką a praktyką prawa karnego. Księga jubileuszowa Profesora Lecha Gardockiego, red. Z.
Jędrzejewski et al., Warszawa 2014., s. 59.
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Zob. M. Zieliński et al., Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa, „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2009, nr 4., s. 37-38; M. Zieliński, Derywacyjna koncepcja wykładni jako
koncepcja zintegrowana, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2006, nr 3., s. 93-101; M. Zieliński i
M. Zirk-Sadowski, Klaryfikacyjność i derywacyjność w integrowaniu polskich teorii wykładni prawa..., op. cit.,
s. 99-111; S. Żółtek, Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień
semantycznej strony zakazu karnego..., op. cit., s. 334; M. Gutowski i P. Kardas, Wykładnia i stosowanie prawa
w procesie opartym na Konstytucji..., op. cit., s. 233-235.
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wyrażenia językowego, stanowiącego podstawę interpretacji jednoznacznej normy prawnej –
zgodnie z odnośnym użyciem języka79. W celu rozgraniczenia wykładni prawa i analogii
autor posłuży się z kolei koncepcją kandydatur predykatów, gdzie w ślad za rozróżnieniem
pozytywnego, neutralnego i negatywnego rdzenia znaczeniowego danego pojęcia wyróżnia
się odpowiednio pozytywnych, neutralnych i negatywnych kandydatury odnośnego
predykatu, czyli przedmioty lub zjawiska uznawane za jego desygnaty80.
W pierwszej części pracy wykorzystana została zarazem metoda prawnoporównawcza,
gdzie – oprócz polskiego porządku konstytucyjnego, będącego przykładem kontynentalnego
systemu prawnego, oraz konkurencyjnego systemu common law – wyodrębnia się europejski
system ochrony praw człowieka (kolejno system konwencyjny i unijny). Komparatystyka
ukierunkowana jest w tym przypadku na zbadanie wzajemnego wpływu na kształtowanie się
zasady nullum crimen sine lege we wszystkich tych systemach. W drugiej części pracy
pierwszorzędne zastosowanie znajdzie z kolei metoda dogmatyczna i prawnoporównawcza, z
tym zastrzeżeniem, że kluczowa będzie tutaj analiza decyzji zapadłych w indywidualnych
sprawach karnych – owo case study81.
Co wymaga jeszcze adnotacji, autor niniejszej pracy zdaje sobie sprawę, iż zasada nullum
crimen sine lege doczekała się już szerokiego omówienia w literaturze przedmiotu. Uwaga
jest jej poświęcona w bodaj każdym komentarzu do kodeksu karnego (art. 1 § 1 k.k.) czy
Konstytucji RP (art. 42 ust. 1), także w licznych opracowaniach monograficznych. Najnowsza
jest tu niewątpliwie praca habilitacyjna J. Długosz pt. „Ustawowa wyłączność i określoność w
prawie karnym”82. Niniejsza rozprawa stanowić ma uzupełnienie dotychczasowego stanu
nauki o analizę zasady nullum crimen sine lege z innej niejako strony – prawa podmiotowego
do bezpieczeństwa prawnokarnego, którego realizacja warunkowana jest przewidywalnością
konsekwencji prawnokarnych. W tym też zakresie stanowić będzie ona novum na tle obecnej
literatury przedmiotu. Ciekawe uwagi w tym przedmiocie znaleźć co prawda możemy w
79

Por. T. Spyra, Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni,
Warszawa-Kraków 2006., s. 38-40. Zob. także P. Wiatrowski, Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego
w judykaturze Sądu Najwyższego..., op. cit., s. 259-260. Odnośnie prawa karnego zob. zwłaszcza M. Gutowski i
P. Kardas, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji..., op. cit., s. 272-273.
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J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit.
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pracy P. Cychosza pt. „Konstytucyjny standard prawa karnego materialnego w orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego”83, jednak niniejsza analiza będzie miała charakter bardziej
kompleksowy. Zastrzec jednocześnie należy, iż tzw. część sprawozdawcza, czyli opis
dotychczasowego stanu nauki, ograniczona została do minimum niezbędnego dla jasności
wywodu. Działanie to o tyle wydaje się uzasadnione, iż dorobek ten został już skrupulatnie
przedstawiony we wskazanej monografii J. Długosz (przynajmniej w odniesieniu do
postulatów lex scripta oraz lex certa) oraz takich ostatnio wydanych opracowaniach
zbiorowych, odnoszących się już do wszystkich już postulatów, jak „Kodeks karny. Część
ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-52” pod red. W. Wróbla i A. Zolla84, „Kodeks karny.
Część ogólna. Komentarz” pod red. M. Królikowskiego i R. Zawłockiego 85, czy „Konstytucja
RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86” pod red. M. Safjana i L. Boska86. Wyliczenie to ma rzecz
jasna charakter przykładowy. Poczynione dotychczas ustalenia przyjmuje się w niniejszej
pracy niejako za stan wyjściowy, zwłaszcza w zakresie, w jakim mowa jest o dopuszczalnych
odstępstwach od pełnej realizacji postulatów lex scripta (et praevia), lex certa i lex stricta.
Dodać na koniec należy, że praca niniejsza powstała w ramach projektu badawczego nr
2014/15/N/HS5/01852

sfinansowanego

ze

środków

Narodowego

Centrum

Nauki

przyznanych w konkursie PRELUDIUM 8. Otrzymane wyniki badań przedstawione zostały
częściowo w następujących artykułach naukowych: „O gwarancyjnym modelu wykładni
prokonstytucyjnej przepisów typizujących czyny zabronione pod groźbą kary” 87, „The
Nullum Crimen Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of
Guarantees”88 oraz „Zasada nullum crimen sine lege na tle współczesnej idei państwa
prawa”89, które uznaje się za komplementarne do samej pracy.

83

P. Cychosz, Konstytucyjny standard prawa karnego materialnego w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego..., op. cit., s. 92-181.
84
W. Wróbel i A. Zoll, red., Kodeks karny. Część ogólna. Tom 1. Komentarz do art. 1-52, Warszawa 2016.
85
M. Królikowski i R. Zawłocki, red., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2017.
86
L. Bosek i M. Safjan, red., Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016.
87
A. Rychlewska, O gwarancyjnym modelu wykładni prokonstytucyjnej przepisów typizujących czyny
zabronione pod groźbą kary, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, 2016, nr 3., s. 131-149.
88
A. Rychlewska, The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights:
The Actual Scope of Guarantees, „Polish Yearbook of International Law”, 2016, t.XXXVI., s. 163-186.
89
A. Rychlewska, Zasada nullum crimen sine lege na tle współczesnej idei państwa prawa, „Czasopismo
Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, 2017, nr 3.
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Część I. Zasada nullum crimen sine lege jako wymóg przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych

1. Geneza zasady nullum crimen sine lege
1.1. Uwagi wstępne
Zasadę nullum crimen sine lege wiąże się niewątpliwie z epoką Oświecenia, zwłaszcza
zaś dziełem C. Beccarii „O przestępstwach i karach”, które w pełni oddaje założenia XVIIIwiecznego ruchu humanitarnego w prawie karnym1. Podkreślić przy tym należy, że postulat
ustawowej określoności i ścisłej wykładni prawa karnego ma wówczas charakter
prawnoustrojowy2. Jednym z głównych zarzutów stawianych pod adresem feudalnej praktyki
wymiaru sprawiedliwości jest niepewność co do obowiązującego stanu prawnego, wynikająca
z niejasności podstaw odpowiedzialności karnej i wiążącej się z tym arbitralności władzy
sądowniczej3. Mieszczaństwo walczące z feudalnym ustrojem społeczno-politycznym
państwa dąży do osiągnięcia ochrony i bezpieczeństwa prawnego, ówcześni zaś myśliciele –
do zagwarantowania wolności osobistej, ograniczonej wyłącznie niezbędnymi, acz
określonymi, ramami „umowy społecznej”. Kluczową rolę pełnić ma w tej mierze kodyfikacja
prawa karnego, którą postrzega się jako ratunek dla dotychczasowych nadużyć 4. Z tej
perspektywy ustawowa określoność i ścisła wykładnia podstaw odpowiedzialności karnej jest
wyłącznie pewnym środkiem do osiągnięcia celu, samym zaś celem – bezpieczeństwo
prawne, stricte prawnokarne jednostki oraz, o czym również warto wspomnieć, formalna

1

Zob. m.in. A. Zoll, „Zasady odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 50; L. Gardocki, Prawo karne..., op.
cit., s. 14; J. Warylewski, Kierunki i szkoły w nauce prawa karnego, [w:] System prawa karnego. Tom I.
Zagadnienia ogólne, red. A. Marek, Warszawa 2010., s. 58; T. Bojarski, Polskie Prawo Karne. Zarys części
ogólnej, Warszawa 2003., s. 20; A. Barczak-Oplustil, Obowiązywanie zasady nullum crimen sine lege. Wybrane
problemy..., op. cit., s. 5; C. Peristeridou, The principle of legality in European criminal law, Cambrigde 2015.,
s. 34-35; K.S. Gallant, The principle of legality in international and comparative criminal law, Nowy Jork 2009.,
s. 47.
2
R. Dębski, Zasada nullum crimen sine lege i postulat wyłączności ustawy..., op. cit., s. 103-104; J.
Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 101; S. Pomorski, Amerykańskie
common law a zasada nullum crimen sine lege: studium krytyczne prawotwórstwa sądowego w amerykańskim
prawie karnym, Warszawa 1969., s. 21. Zob. także S. Salmonowicz, Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z
dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII/XIX w., Toruń 1966., s. 28.
3
S. Salmonowicz, Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu
XVIII/XIX w., op. cit., s. 25.
4
Zob. Ibid., s. 24 i n.; K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2011., s. 270; S. Pomorski,
Amerykańskie common law a zasada nullum crimen sine lege: studium krytyczne prawotwórstwa sądowego w
amerykańskim prawie karnym..., op. cit., s. 20-21; J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie
karnym..., op. cit., s. 103-104.
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równość wobec prawa5. Gdy w ten sposób spojrzy się na zasadę nullum crimen sine lege, jej
zalążków doszukać się można w czasach wcześniejszych, już w prawie rzymskim.
Przedstawiony poniżej zarys genezy rzeczonej zasady prowadzony będzie właśnie z takiego
„ogólnego” punktu widzenia, w którym to zakresie uzupełniać będzie współczesne
piśmiennictwo6.
Już w tym miejscu godzi się zarazem wyjaśnić, że potrzeba kodyfikacji prawa karnego
dyktowana będzie na przestrzeni wieków dwoma głównymi względami. Z jednej strony
chodzić będzie niewątpliwie o zabezpieczenie obywateli przed autorytaryzmem i samowolą
panującego7. Wśród takich „wolnościowych” kodyfikacji wymienia się zwłaszcza tzw. ustawę
dwunastu tablic z V w. p.n.e. (lex duodecim tabularum), ukierunkowaną na ograniczenie
samowoli patrycjatu w zakresie sprawowania władzy sądowniczej i administracyjnej 8.
Spotkać się można ze stanowiskiem, iż także niemiecki kodeks karny cesarza Karola V z
1532 r. (Constitutio Criminalis Carolina) służył temu celowi9. Ujednolicenie systemu
prawnego charakteryzującego się dużym partykularyzmem za pomocą ogólnoniemieckiej
regulacji eliminować ma bowiem niepewność obywateli co do obowiązującego stanu
prawnego, przeciwdziałając jednocześnie arbitralności władzy sądowniczej. O tym jednak, że
założenie to było iluzoryczne, mowa będzie w dalszym punkcie pracy10. Z drugiej strony, za

5

S. Salmonowicz, Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu
XVIII/XIX w., op. cit., s. 35-36; S. Salmonowicz, Cesare Beccaria na tle literatury humanitarnej XVIII wieku,
[w:] Cesare Beccaria (1738-794) – reformator prawa karnego i jego epoka, red. S. Salmonowicz, Toruń 1995.,
s. 31; S. Salmonowicz, Z wieku Oświecenia: studia z dziejów prawa i polityki XVIII wieku, Toruń 2001., s. 67;
K. Sójka-Zielińska, Historia prawa..., op. cit., s. 270, 273; S. Pomorski, Amerykańskie common law a zasada
nullum crimen sine lege: studium krytyczne prawotwórstwa sądowego w amerykańskim prawie karnym..., op.
cit., s. 21.
6
Zarys rozwoju zasady nullum crimen sine lege z perspektywy poszczególnych postulatów lex scripta, lex
praevia, lex stricta oraz lex certa przedstawiony został m.in. w: V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz. Einführung
in die Dogmengeschichte des Satzes „nullum crimen, nulla poena sine lege“, Berlin-Nowy Jork 1983., s. 37 i n.;
J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 119 i n.
7
V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz. Einführung in die Dogmengeschichte des Satzes „nullum crimen, nulla
poena sine lege“..., op. cit., s. 3; J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s.
111-112.
8
V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz. Einführung in die Dogmengeschichte des Satzes „nullum crimen, nulla
poena sine lege“..., op. cit., s. 3, 8; J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit.,
s. 112, przypis 43.
9
V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz. Einführung in die Dogmengeschichte des Satzes „nullum crimen, nulla
poena sine lege“..., op. cit., s. 3, 9-10; J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op.
cit., 112, przypis 43. Tak również E.S. Rappaport, Polityka kryminalna w zarysie, Warszawa 1948., s. 124.
10
Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż na poszczególnych terytoriach ówczesnych Niemiec funkcjonowały
trzy różne systemu (pochodzące nadto z różnych epok), a to prawo rzymskie, prawo kanoniczne i zwyczajowe
prawo germańskie. Jakkolwiek stan ten przeczył idei bezpieczeństwa prawnego jednostki, to obecny jest w
literaturze pogląd, iż powodem ogólnoniemieckiej kodyfikacji była jednak potrzeba wzmocnienia władzy
cesarskiej w Rzeszy. Tak K. Sójka-Zielińska, Historia prawa..., op. cit., s. 55-56; B. Sygit, Historia prawa
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kodyfikacją prawa karnego przemawiać będzie chęć wzmocnienia władzy suwerena. Prawo
pisane daje możliwość podporządkowania sobie zarówno sfery stanowienia prawa, jak i jego
stosowania – organy sądowe, odpowiednio administracyjne, są bowiem zobowiązane do
realizowania wyrażonej w przepisach prawa woli suwerena. Co ciekawe, taki zamysł
towarzyszyć ma pierwszym europejskim kodyfikacjom prawa karnego, które „wdrażają”
zasadę nullum crimen sine lege11. Założenie, że kodyfikacja obowiązującego prawa i,
jednocześnie, ograniczenie normatywnego znaczenia prawa zwyczajowego i precedensów
sądowych, sprzyja umacnianiu władzy, obecne jest tym niemniej już w czasach rzymskich. W
kontekście tym wskazuje się Kodeks Hammurabiego (ok. 1700 r. p.n.e.) i tzw. Corpus Iuris
Civilis, czyli kompilację prawa rzymskiego podjętę przez cesarza Justyniana I Wielkiego
(533-534 r. n.e.), które wiążą nie tylko obywateli, ale także organy sądowe i
administracyjne12. Znamienne przy tym, iż idea wzmocnienia pozycji suwerena nie
koniecznie będzie kolidować z ideą bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki. W zakresie, w
jakim związanie podmiotów stosujących prawo słowami ustawy stabilizuje praktykę wymiaru
sprawiedliwości, obie idee postrzegać należy jako komplementarne.
1.2. Pierwsze idee
1.2.1. Prawo rzymskie
Pierwsze europejskie kodyfikacje prawa karnego, które zawierają katalog czynów
zabronionych pod groźbą kary, sięgają czasów republiki rzymskiej. W kontekście tym
wskazuje się w szczególności ustawę dwunastu tablic, gdzie tablica VIII określała
przestępstwa przeciwko prawom obywatela rzymskiego, oraz ustawy dotyczące publicznego
procesu pochodzące z II i I w. p.n.e., zwane leges iudicorium publiciorum13. Większość
istniejących w tym czasie przepisów miała być jednak niejasna i nieprecyzyjna, a relewantną
kryminalnego, Toruń 2007., s. 125. B. Sygit dodaje, iż w rachubę wchodziły w zasadzie tylko interesy klasy
panującej. Ibid., s. 127.
11
R. Dębski, Zasada nullum crimen sine lege i postulat wyłączności ustawy..., op. cit., s. 102; V. Krey,
Keine Strafe ohne Gesetz. Einführung in die Dogmengeschichte des Satzes „nullum crimen, nulla poena sine
lege“..., op. cit., s. 3; J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 104-105,
111-112.
12
Zob. V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz. Einführung in die Dogmengeschichte des Satzes „nullum crimen,
nulla poena sine lege“..., op. cit., s. 3-6; J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op.
cit., s. 111-112.
13
V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz. Einführung in die Dogmengeschichte des Satzes „nullum crimen,
nulla poena sine lege“..., op. cit., s. 38, 80-81; J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie
karnym..., op. cit., s. 126. Szczegółowo na temat ówczesnych katalogów przestępstw i kar zob. B. Sygit, Historia
prawa kryminalnego..., op. cit., s. 98 i n.
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podstawę odpowiedzialności karnej stanowić mogło również prawo zwyczajowe i precedensy
sądowe14. Idea przewidywalności konsekwencji prawnokarnych da się już jednak
zidentyfikować, z tym zastrzeżeniem, że oprzeć by ją należało na prawie postrzeganym w
kategoriach materialnych – jako ius, a nie lex. W Digestach Justyniańskich znaleźć można w
szczególności następującą myśl pochodzącą od Ulpiana: „[…] poena non irrogatur, nisi quae
quaque lege vel quo alio iure specialiter huic delicto imposita est” – kara tylko wtedy może
zostać wymierzona, gdy została przewidziana za popełnienie danego czynu w ustawie, bądź
wynika z innego źródła prawa15. Spotkać się można ponadto ze stanowiskiem, iż w okresie
rządów L. C. Sullii zasada ta rozumiana była szczególnie rygorystyczne, a to jako wymóg,
aby w odniesieniu do określonych przestępstw zarówno czyn, jak i kara, opisane były w
ustawie stanowiącej wyłączną podstawę oskarżenia16. O tym, iż owo ius ma w pewnej mierze
charakter

wiążący,

świadczyć

może

tymczasem

ówczesne

podejście

do

kwestii

retroaktywności. Otóż w zakresie, w jakim ustawa karna uznaje za przestępstwa czyny
zaliczane do kategorii mala per se, „złych ze swej natury”, przypisuje się jej charakter
deklaratoryjny. W odniesieniu jednak do czynów mala prohibita, których karygodność
wynika wyłącznie z decyzji kryminalizacyjnej ustawodawcy, ustawę traktuje się jako
konstytutywną. O ile w pierwszym przypadku zakaz retroakcji nie ma znajdować
uzasadnienia, tak w przypadku drugim ustawa nie może działać wstecz 17. Granicą władzy
sądowniczej byłoby z tej perspektywy prawo rozumiane jako ius, obejmujące lex jako prawo
pisane (wiążące w przypadku czynów mala prohibita) i normy niespisane, a uznawane przez
daną społeczność za obowiązujące (wiążące w przypadku czynów mala per se)18.

14

V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz. Einführung in die Dogmengeschichte des Satzes „nullum crimen,
nulla poena sine lege“..., op. cit., s. 38; J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op.
cit., s. 120.
15
Księga 50, tytuł 16, fragment 131. Por. J. Hall, Nulla poena sine lege, „The Yale Law Journal”, 1937,
t.47, nr 2., s. 166, przypis 6; J. Hall, General Principles of Criminal Law, Clark 2005., s. 29, przypis 10; P.
Sadowski, Rzymskie prawo karne w ujęciu Contarda Ferriniego, „Studia Prawnoustrojowe”, 2007, nr 7., s. 100101.
16
J. Hall, Nulla poena sine lege..., op. cit., s. 166; J. Hall, General Principles of Criminal Law..., op. cit., s.
29-30.
17
Zob. V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz. Einführung in die Dogmengeschichte des Satzes „nullum crimen,
nulla poena sine lege“..., op. cit., s. 49-50; J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym...,
op. cit., s. 131-132; A. Spotkowski, Zasada lex retro non agit (geneza, uzasadnienie, zasięg), „Palestra”, 1985,
nr 9., s. 9-10. Przytacza się tutaj fragment mowy Cycerona, iż: „W prawie Voconia nie potępia się niczego co
leży w przeszłości, chyba że coś jest tak zbrodnicze i bezbożne, że należało tego unikać również wtedy, gdy nie
było prawa”.
18
Por. J. Justyński, Przyczynek do rzymskiej filozofii prawa karnego, [w:] Nauki penalne wobec szybkich
przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom II, red. A. Adamski et al.,
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We wskazanym wyżej zakresie mówić by można o pewnej gwarancji przewidywalności
konsekwencji prawnokarnych. W czasach cesarstwa rzymskiego kwestia ta o tyle wygląda już
inaczej, że choć ustawy i edykty co do zasady mają charakter prospektywny, to w świetle
niczym nieograniczonej władzy cesarza, który może karać także na podstawie prawa
nieobowiązującego w czasie czynu (jak należałoby założyć – prawa w rozumieniu ius), nie
ma to większego znaczenia dla ochrony bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki19.
Właściwe dla tego okresu są tzw. crimina extraordinaria, czyli typy czynów karalnych
tworzone przez działającą w imieniu cesarza władzę sądowniczą na zasadzie analogii 20.
Warto dodać w tym miejscu, iż choć zasada ścisłej (literalnej) wykładni ustawy i zakaz
analogii nie znajdują formalnego zastosowania w prawie rzymskim21, tak już wówczas
zwraca się uwagę na potrzebę wykładni „na korzyść” oskarżonego. W digestach
justyniańskich odnaleźć można takie zasady jak: interpretatione legum poenae molliendae
sunt potius quam asperandae – kara winna być w drodze wykładni łagodzona, nie zaś
zaostrzana22, czy: in poenalibus causis benignius interpretandum est – w sprawach karnych
stosuje się interpretację łagodniejszą w skutkach dla oskarżonego23.
1.2.2. XIII-wieczna Anglia
Genezę zasady nullum crimen sine lege często wiąże się z angielską Wielką Kartę
Swobód (Magna Charta Libertatum) z 1215 r. Zawarty w art. 39 zakaz pozbawiania jednostki
wolności lub majątku bez wyroku sądowego odczytuje się mianowicie jako istotny pod kątem
ochrony sfery wolnościowej jednostki zakaz karania bez postępowania sądowego24. Spotkać
Toruń 2012., s. 515-516, gdzie wskazuje się na materialną (materialno-etyczną) definicję przestępstwa w prawie
rzymskim.
19
V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz. Einführung in die Dogmengeschichte des Satzes „nullum crimen,
nulla poena sine lege“..., op. cit., s. 50-51.
20
Ibid., s. 81-82; J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 126-127.
Por. M. Kuryłowicz, Libri terribiles. Z historii rzymskiego prawa karnego, [w:] W kręgu teorii i praktyki prawa
karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, red. L. Leszczyński, E. Skrętowicz, i Z. Hołda,
Lublin 2005., s. 754, gdzie podaje się, iż pod pojęciem crimina extraordinaria funkcjonowały przestępstwa,
których karalność oparta była na ustawodawstwie cesarskim, czym odróżniały się od tzw. delicta publica,
wywodzących się z ustawodawstwa zgromadzeń ludowych, głównie leges Corneliae i leges Juliae.
21
V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz. Einführung in die Dogmengeschichte des Satzes „nullum crimen,
nulla poena sine lege“..., op. cit., s. 71-72, gdzie wprost wskazuje się na dopuszczalność stosowania analogii.
22
Księga 48, tytuł 19, fragment 42. Por. J. Hall, Nulla poena sine lege..., op. cit., s. 166.
23
Księga 50, tytuł 17, fragment 155.2. Por. T. Palmirski, „O różnych regułach dawnego prawa” - 17 tytuł
50 księgi Digestów : tekst - tłumaczenie - komentarz, „Zeszyty Prawnicze UKSW”, 2007, t.7, nr 1., s. 368.
24
Zob. S. Glaser, Nullum Crimen Sine Lege, „Journal of Comparative Legislation and International Law”,
1942, t.XXIV, nr 1., s. 29; A. Mogilnicki, Nullum delictum sine lege, „Gazeta Sądowa Warszawska”, 1935, nr
23–24., s. 342; . J. Hall, Nulla poena sine lege..., op. cit., s. 167; J. Hall, General Principles of Criminal Law...,
op. cit., s. 30-31. W czasach późniejszych zakaz ten zawarty był w takich dokumentach jak Habeas Corpus Act
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się jednak można z twierdzeniem, iż gwarancja ta jakkolwiek stanowi ograniczenie
królewskiej samowoli w zakresie wymiaru sprawiedliwości, to nie dotyczy władzy
sądowniczej. Innymi słowy, dotyczyć ma ona wyłącznie kwestii procesowych – trybu
skazania, a nie materialnoprawnych warunków odpowiedzialności karnej, w tym podstawy
wyroku skazującego, która wcale nie musi wynikać z prawa pisanego25.
W powyższym kontekście zwrócić należy uwagę na odmienność systemu comman law,
zwłaszcza zaś na okoliczność, iż sądownictwo od samego początku budziło tutaj zaufanie
społeczne. Podczas gdy w Europie kontynentalnej miejscowe prawo zwyczajowe miesza się z
recypowanym prawem rzymskim i prawem kanonicznym 26, prawo stosowane przez sądy
angielskie ma charakter powszechny, jednolity – stąd tradycyjna nazwa common law27. Co
więcej, mając na uwadze obowiązujący w Anglii system ławniczy, prawo to
współkształtowane jest w zasadzie przez obywateli biorących czynny udział w sprawowaniu
wymiaru sprawiedliwości. Jak trafnie ujmuje to tymczasem S. Budziński, „Im większy udział
obywatele mają w wymiarze sprawiedliwości, tem więcej zwyczaje sądowe pozostają w
związku z całem życiem społeczeństwa”28. Założyć w związku z tym można, że nawet jeśli
zakres kryminalizacji nie wynikał tutaj z prawa pisanego, tak odpowiadał społecznemu
poczuciu sprawiedliwości i jako taki dał się w pewien sposób przewidzieć. Warto dodać
zarazem, że wobec powszechnego wówczas analfabetyzmu wymóg ustawowej wyłączności
niejednokrotnie mógłby się okazać mniej gwarancyjny, niż przestrzeganie rozpoznawalnego
w społeczeństwie common law29.
Skonstatować w tym miejscu należy, iż skoro brak jest potrzeby ograniczania władzy
sądowniczej, którą postrzega się wręcz za gwaranta poszanowania swobód obywatelskich 30,

(1679), czy Bill of Rights (1689). W prawie polskim idea ta znalazła odzwierciedlenie w zasadzie Neminem
captivabimus nisi iure victum, zawartej w przywileju szlacheckim W. Jagiełły z Brześcia Kujawskiego z 1425 r.,
a wprowadzonej w życie mocą przywilejów jedleńsko-krakowskim (1430-1433). Nie zwykło się jej przy tym
łączyć z zasadą nullum crimen sine lege.
25
Por. T. Bojarski, Typizacja przestępstw i zasada nullum crimen sine lege (wybrane zagadnienia)..., op.
cit., s. 147-148; R. Dębski, Zasada nullum crimen sine lege i postulat wyłączności ustawy..., op. cit., s. 101-102;
W. Wolter, Nullum crimen, nulla poena sine lege, [w:] Encyklopedia podręczna prawa karnego. Tom III, red. W.
Makowski, Warszawa 1936., s. 1142-1143.
26
K. Sójka-Zielińska, Historia prawa..., op. cit., s. 37-38.
27
Zob. S. Pomorski, Amerykańskie common law a zasada nullum crimen sine lege: studium krytyczne
prawotwórstwa sądowego w amerykańskim prawie karnym..., op. cit., s. 26-29.
28
S. Budziński, Wykład porównawczy prawa karnego, Warszawa 1868., s. 34-35.
29
K.S. Gallant, The principle of legality in international and comparative criminal law..., op. cit., s. 55.
30
S. Pomorski, Amerykańskie common law a zasada nullum crimen sine lege: studium krytyczne
prawotwórstwa sądowego w amerykańskim prawie karnym..., op. cit., s. 29. Zob. także T. Bojarski, Typizacja
przestępstw i zasada nullum crimen sine lege (wybrane zagadnienia)..., op. cit., s. 151-152; T. Dukiet-Nagórska,
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ideę przeciwdziałania arbitralnemu stosowaniu sankcji karnej słusznie wiąże się w prawie
angielskim właśnie z Magna Charta Libertatum. Z tej też perspektywy mówić by tu można o
gwarancji przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, podobnie jednak jak w prawie
rzymskim okresu republiki – oderwanej od przepisów ustawy, a opartej raczej o pewne
„społeczne poczucie prawa”. Już w tym miejscu godzi się niemniej podkreślić, iż tym, na co
w systemie common law zwykło się kłaść największy nacisk, jest procedura karna i gwarancje
procesowe oskarżonego31. O czym będzie następnie mowa, rozwinięta na przełomie XIX i
XX w. zasada fair warning – wyrażająca zakaz wydawania wyroków skazujących bez
uprzedniego wyraźnego ostrzeżenia o odpowiedzialności karnej, a stanowiąca zarazem
uzasadnienie obowiązywania takich właściwych dla zasady nullum crimen sine lege
postulatów szczegółowych jako ścisła (literalna) wykładnia prawa karnego oraz maksymalna
określoność podstaw odpowiedzialności karnej – oparta zostanie w prawie amerykańskim na
tzw. due process clause, czyli wymogu rzetelnego postępowania karnego.
1.2.3. Wiek XVI
Odnosząc się do czasów poprzedzających XVIII-wieczny ruch humanitarny w prawie
karnym warto jeszcze wrócić do Constitutio Criminalis Carolina. Na co zwrócono już uwagę,
w zakresie, w jakim dąży się za jej pośrednictwem do ujednolicenia partykularnego stanu
prawnego, regulacje tę uznać można za wyraz idei bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki.
Jakkolwiek zasada nullum crimen sine lege nie została tu wprost wysłowiona, to opisy
poszczególnych typów czynów charakteryzowały się dużą precyzją, by nie powiedzieć
nadmierną kazuistyką32. Co więcej, regulacja ta sporządzona była w języku narodowym,
niemieckim, w związku z czym uznać ją należy za potencjalnie zrozumiałą dla ogółu
obywateli33.

„Zasada określoności czynu zabronionego w obowiązującym w Polsce prawie karnym na tle jej europejskich
korzeni i common law”, op. cit., s. 859-860.
31
S. Pomorski, Amerykańskie common law a zasada nullum crimen sine lege: studium krytyczne
prawotwórstwa sądowego w amerykańskim prawie karnym..., op. cit., s. 29. Co znamienne, system common law
tworzony był w zasadzie przez sądy, w związku z czym kwestie teoretyczno prawne – jako mniej istotne dla
praktyki, nie miały tu pierwszorzędnego znaczenia. Ibid., s. 13
32
S. Salmonowicz, Wizerunek kodeksu: Constitutio Criminalis Carolina, „Rocznik Nauk Prawnych”, 2003,
t.XIII, nr 1., s. 59. Zob. także V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz. Einführung in die Dogmengeschichte des
Satzes „nullum crimen, nulla poena sine lege“..., op. cit., s. 82-83; J. Długosz, Ustawowa wyłączność i
określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 127. Zwraca się tutaj uwagę, iż owa ustawowa określoność nie
znajdowała zasadniczo zastosowania do kary, która mogła wynikać wprost z ustawy lub, na zasadzie
ustawowego odesłania, z prawa zwyczajowego lub woli cesarza, ewentualnie uznania sędziego.
33
S. Salmonowicz, Wizerunek kodeksu: Constitutio Criminalis Carolina..., op. cit., s. 57-58.
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Problem z gwarancyjnością Constitutio Criminalis Carolina sprowadza się niemniej do
tego, iż – zgodnie z zawartą w art. 105 kodeksu tzw. klauzulą salwatoryjną – ma ona
charakter jedynie subsydiarny w stosunku do prawa zwyczajowego, które, w przeciwieństwie
do angielskiego common law, nie ma przymiotu prawa powszechnego. Katalog przestępstw
ma zatem charakter przykładowy i nie stanowi kompletnego wyliczenia podstaw
odpowiedzialności karnej. W pozostałym zakresie dopuszczalne jest ściganie czynów
uznawanych za naganne na zasadzie analogii34. Rozwijają się w ten sposób tzw. peona
extraordinaria i crimina extraordinaria, a to wzorowane na prawie rzymskim instytucje
pozwalające wymierzyć in concreto sankcję karną nieprzewidzianą przez ustawę, jak też
skazać za czyn uprzednio niestypizowany35. Warto zresztą zaznaczyć, iż XVI-wieczne
kodyfikacje prawa karnego miały przede wszystkim charakter ordynacji karnych,
adresowanych w pierwszej kolejności do sądu, nie ogółu obywateli, i skupiających się na
kwestiach proceduralnych. Jak podaje S. Salmonowicz, precyzja przepisów prawnych
ukierunkowana była w pierwszej kolejności na ułatwienie pracy organom wymiaru
sprawiedliwości36.
Stwierdzić w świetle powyższego należy, że wystrzeganie się czynów stypizowanych w
Constitutio Criminalis Carolina bynajmniej nie oznaczało, że jednostka nie zostanie poddana
represji prawnokarnej ze strony państwa. Co więcej, także wystrzeganie się czynów
sprzecznych ze społecznym poczuciem prawa nie dawałoby takiej gwarancji, ponieważ
obowiązujący system prawny nie zabezpieczał racjonalności wymiaru sprawiedliwości na
podobnych zasadach jak miało to miejsce w systemie common law. W tym przypadku
gwarancję bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki uznać zatem trzeba za iluzoryczną.

34

Ibid., s. 57.
J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 127, przypis 101; B. Sygit,
Historia prawa kryminalnego..., op. cit., s. 127. Autor zaznacza, że przy niektórych rodzajach przestępstw
relewantną podstawą prawnokarnego wartosciowania mogła być opinia biegłych prawników. Z drugiej strony,
owe kary nadzwyczajne miały z reguły łagodniejszy charakter niż kary kodeksowe, a doktryna prawa karnego
także wpływała na łagodzenie praktyki karania. Tak S. Salmonowicz, Wizerunek kodeksu: Constitutio Criminalis
Carolina..., op. cit., s. 60; K. Sójka-Zielińska, Historia prawa..., op. cit., s. 171. Na temat ówczesnej roli
doktryny prawa karnego w rozwoju zasad odpowiedzialności karnej zob. S. Salmonowicz, Wizerunek kodeksu:
Constitutio Criminalis Carolina..., op. cit.,, s. 60-61; B. Sygit, Historia prawa kryminalnego..., op. cit., s. 127128.
36
S. Salmonowicz, Wizerunek kodeksu: Constitutio Criminalis Carolina..., op. cit.,, s. 55, 57-59.
35
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1.3. Epoka Oświecenia
1.3.1. Rys społeczno-polityczny
Jakkolwiek krytyka feudalnego prawa karnego sięga czasów Renesansu i ruchu
reformacyjnego, dopiero nowe spojrzenie na jednostkę i jej pozycję względem władzy
państwowej dało asumpt do reformy ustawodawstwa karnego37. Fenomen Oświecenia jako
podstawy rozwoju postulatów ustawowej określoności i ścisłej wykładni przepisów
prawnokarnych zwięźle, acz dobitne przedstawia W. Wolter. Mianowicie, „Jej [epoki
Oświecenia – przypis A.R.] tendencje racjonalistyczne z prymatem rozumu, z dążnością do
uwolnienia jednostki od nacisku wszelkiego autorytetu, jej krańcowy indywidualizm, jej
wiara w możliwość ujęcia życia społecznego w prawidła rozumowe, równe prawom
rządzącym przyrodą (prawo natury) i to takie, któryby bez reszty mogły obejmować
wszystkie zjawiska faktyczne (ustawa bez luk), w szczególności teorja umowy społecznej
oraz teorja podziału władz, były tym podłożem, z którego wyrosła jedynie obowiązująca
ustawa jako gwarantka wolności indywidualnej”38.
Rozwijając nieco powyższą myśl, rzeczą charakterystyczną dla XVIII w. jest tzw.
„światopogląd prawniczy”, a to powszechne przekonanie o twórczej mocy instytucji prawnopolitycznych i znaczącej roli ustawodawstwa w zakresie kształtowania życia społecznogospodarczego39. Zgodnie z wiodącą wówczas koncepcją prawa natury idea kodyfikacji
prawa sprowadzała się zasadniczo do przeniesienia na grunt ustawodawstwa „obiektywnie”
istniejącego porządku naturalnoprawnego. Porządek ten, odpowiadający prawom rozumu,
równoważył dobro ogółu z indywidualnym dobrem jednostek, w związku z czym prowadzić

37

S. Salmonowicz, Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu
XVIII/XIX w., op. cit., s. 24-26.
38
W. Wolter, Czy uchylić zakaz analogii w prawie karnym?, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”,
1936, t.XXX, nr 1–12., s. 44.
39
M. Borucka-Arctowa, Prawo natury jako ideologia antyfeudalna, Warszawa 1957., s. 13-14. Autorka
zwraca tutaj uwagę, iż przyczyn owego światopoglądu upatrywać należy w charakterze toczonej w tym okresie
walki ideologicznej, przede wszystkim: ataku na ideologię teologiczną i chęci zastąpienia czynników
nadprzyrodzonych przez wszechwładne prawo; dążeniu do zastąpienia partykularnego prawa feudalnego
prawem jednolitym i powszechnie obowiązującym; przyjmowanym założeniu, iż idee, poglądy i opinie mogą
kształtować rzeczywistość; poszukiwaniu praw rządzących społeczeństwem równych prawom nauk
przyrodniczych i przekonaniu, iż takie prawo naturalne stanowi podstawę prawa pozytywnego; walki o prawa
polityczne mieszczaństwa (czego wyrazem są właśnie koncepcje umowy społecznej, przyrodzonych praw
jednostki, suwerenności ludu, czy podziału władzy). Zob. także S. Salmonowicz, Prawo karne oświeconego
absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII/XIX w., op. cit., s. 18.
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miał do zapewnienia w państwie „społecznej harmonii”40. Mając tymczasem na względzie, że
pod hasłem praw naturalnych mieściły się postulaty prawne mieszczaństwa, kodyfikacja
prawa stanowiła doskonałe narzędzie do zerwania z dotychczasową, feudalną tradycją
prawną41. W kontekście tym warto zresztą zwrócić uwagę na specyficzną koncepcję wolności
(politycznej) K. Monteskiusza, zgodnie z którą: „w państwie, to znaczy w społeczności, w
której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno
chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się nie powinno chcieć”42. Założeniem jest tu
zatem racjonalność władzy ustawodawczej, która jest w stanie „zapisać wolność w ustawie” –
stworzyć taką regulację, która będzie oddawać to, czego jednostki „winny chcieć”. Z tej
perspektywy teza, iż: „wolność jest to prawo czynienia wszystkiego tego, na co ustawy
pozwalają”43 nabiera gwarancyjnego znaczenia44. Pozycja ustawy jest tym bardziej doniosła,
iż zgodnie z lansowaną zasadą trójpodziału władzy państwowej władza prawodawcza winna
zostać powierzona reprezentantom ogółu społeczeństwa i wykonywana w imieniu „woli
powszechnej”. Prawo ma mieć tym samym „demokratyczną legitymację”45.
Na samą treść ówczesnych postulatów niewątpliwy wpływ wywiera z kolei liberalnodemokratyczny nurt myśli politycznej. Cechą charakterystyczną dla epoki jest indywidualizm
– koncentracja na indywidualnej jednostce jako podstawowym elemencie społeczeństwa i jej
potrzebach. Genezę państwa łączy się z teorią umowy społecznej, która zakłada
indywidualistyczną wizję społeczeństwa jako dobrowolnego zgrupowania się jednostek. W
ramach umowy każdy zrzeka się części przyrodzonej mu wolności na rzecz wspólnego
bezpieczeństwa, utworzone w ten sposób państwo ma natomiast owo bezpieczeństwo
gwarantować. Notabene, właśnie na przełomie XVIII i XIX w. kształtuje się w Niemczech
koncepcję państwa prawa (Rechtsstaat), która w swej pierwotnej postaci zakłada ograniczony
(nie-absolutny) charakter państwa, gdzie organy władzy państwowej podporządkowane są

40

S. Salmonowicz, Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu
XVIII/XIX w., op. cit., s. 19. Jeszcze w 1830 r. R. Hube podnosi w odniesieniu do prawa stanowionego, iż
głównym jego przymiotem jest to, że wyczerpuje ono cały ogół stosunków prawnych. Zob. R. Hube, Ogólne
zasady nauki prawa karnego, Warszawa 1830., s. 39.
41
S. Salmonowicz, Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu
XVIII/XIX w., op. cit., s. 21.
42
K. Monteskiusz, O duchu praw, tłum. T. Boy-Żeleński, Kraków 2003., s. 143.
43
Zob. Ibid., s. 143.
44
Zob. także W. Wolter, Czy uchylić zakaz analogii w prawie karnym?..., op. cit., s. 44.
45
Odnośnie koncepcji suwerenności ludu J.J. Rousseau zob. C. Peristeridou, The principle of legality in
European criminal law..., op. cit., s. 43-44; E.S. Rappaport, Polityka kryminalna w zarysie..., op. cit., s. 63-64.
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przepisom powszechnie obowiązującego prawa, a jej działania ukierunkowane przede
wszystkim na ochronę bezpieczeństwa oraz wolności i praw obywatelskich46.
Koncepcja umowy społecznej idzie w parze z ideą jednostki jako istoty rozumnej i
wolnej w podejmowaniu decyzji, gdzie czyn przestępczy stanowi przejaw jej wolnej woli –
kształotowanej także przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności
prawa karnego. Na co współcześnie wskazuje R. Zawłocki, „Obywatele przekazują na rzecz
państwa uprawnienie do zakazywania bądź nakazywania określonych zachowań za pomocą
ustaw. Do momentu, w którym takie przepisy nie zostaną uchwalone, wolność działania
obywateli nie jest ograniczona. Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej staje się możliwe
dopiero w momencie obrazy obowiązujących norm prawnokarnych. Aby móc zatem kierować
swoim postępowaniem w sposób z nimi zgodny, obywatele muszą wcześniej znać
jednoznacznie wytyczony zakres zachowań podlegających kryminalizacji”47. Założenie to
daje w konsekwencji podstawę do subiektywizacji odpowiedzialności karnej i oparcia jej na
zasadzie winy48.
1.3.2. Humanitaryzm prawniczy
Jak zostało już nadmienione na wstępie, osobą, która wywarła największy wpływ na
rozwój humanitarnego ruchu reformy prawa karnego, jest C. Beccaria, autor pochodzącego z
1764 r. dzieła „O przestępstwach i karach”49. Co więcej, celem przedstawienia założeń
leżących u podstaw zasady nullum crimen sine lege ograniczyć się właściwie można do
postulatów zawartych we wskazanym dziele – w tym zakresie jest ono bowiem wyczerpujące.
Zastrzec przy tym należy, iż poglądy C. Beccarii opierają się na idei związania sędziego
słowami ustawy (sędzia jako „usta ustawy”), przedstawionej nieco wcześniej przez K.
Monteskiusza. W swej pracy „O duchu praw” z roku 1748 postuluje on mianowicie, aby
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Zob. A. Dziadzio, Koncepcja państwa prawa w XIX wieku – idea i rzeczywistość, „Czasopismo PrawnoHistoryczne”, 2005, t.LVIII, nr 1., s. 178 i n.
47
R. Zawłocki, Pojęcie przestępstwa, [w:] System prawa karnego. Tom III. Nauka o przestępstwie. Zasady
odpowiedzialności, red. R. Dębski, Warszawa 2013., s. 61. Zob. także D. Szabo, Kryminologia i polityka
kryminalna, red. B. Hołyst, tłum. K. Piasecki, Warszawa 1987., s. 194-195.
48
W ten sposób odpowiedzialność karna została oparta na zasadzie winy. Zob. D. Janicka, Komentarze K.F.
Hommla do traktatu Beccarii. Przyczynek do historii literatury prawa karnego wieku Oświecenia, [w:] Cesare
Beccaria (1738-794) – reformator prawa karnego i jego epoka, red. S. Salmonowicz, Toruń 1995., s. 34-35,
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która – posiadając wolną wolę – rozumie znaczenie owego czynu i jest poczytalna.
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karnym?..., op. cit., s. 44.
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każdy czyn uznany za przestępstwo określony był w ustawie w sposób możliwie zwięzły i
prosty, tak aby „słowa praw budziły u wszystkich ludzi te same pojęcia”, w konsekwencji zaś
– aby wyeliminować możliwość jakiejkolwiek dowolności przy stosowaniu przepisów
prawnokarnych przez władzę sądowniczą50. U K. Monteskiusza wymóg ustawowej
określoności wiąże się jednak przede wszystkim z koncepcją trójpodziału władzy, zwłaszcza
rozdzieleniem funkcji prawodawcy i sędziego51. W „O przestępstwach i karach”
problematyka ta poruszana jest już bezpośrednio z perspektywy bezpieczeństwa
prawnokarnego jednostki.
Przechodząc do meritum, punktem wyjścia u C. Beccarii jest koncepcja umowy
społecznej jako źródło państwowego ius puniendi. Na ustawę patrzy on jako swoisty wykaz
warunków, na podstawie których jednostki jednoczą się w społeczeństwo, a których
naruszenie opatrzone zostaje sankcją karną. Kara stanowi tutaj „bodziec czuciowy”, mający
odstraszać obywateli przed popełnianiem przestępstw52. Podstawą wymiaru kary może być
tylko tak rozumiana ustawa. Podmiotem wyłącznie uprawnionym do jej stanowienia jest
natomiast prawodawca – przedstawiciel całego społeczeństwa związanego umową społeczną.
Sędzia, nie będąc prawodawcą, nie może ani ustanawiać kar za czyny uprzednio nie uznane
za karalne, ani podwyższać kar już ustanowionych53. Co więcej, sędziemu odmawia się
również prawa do wykładni ustawy, bowiem i to stanowić ma prerogatywę prawodawcy –
depozytariusza woli społeczeństwa. Zadanie sędziego ograniczone zostaje w konsekwencji do
badania faktów i stosowania prawa na zasadzie sylogizmu, gdzie odnośne przepisy ustawy
odczytuje się w sposób literalny, zgodnie z powszechnym znaczeniem słów. (Co wymaga
adnotacji, ów zakaz wykładni prawa rozumieć przeto należy jako nakaz wykładni literalnej,
ścisłej.) Godzi się podkreślić, że kierowanie się duchem prawa uznaje C. Beccaria za
„najniebezpieczniejszy” aksjomat – „znoszący groble wstrzymujące burzliwy potok
dowolnych poglądów” i czyniący decyzję zależną od osoby sędziego54. Z wymogiem ścisłego
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trzymania się tekstu prawnego autor wiąże zarazem realizację innego oświeceniowego
postulatu, mianowicie równości wobec prawa, stricte – prawa karnego. Etap stosowania
prawa uwzględniać ma zatem wymóg, aby ustawa karna miała powszechne zastosowanie i
obowiązywała wszystkich jednakowo, niezależnie od stanu społecznego55.
C. Beccaria zdawał sobie sprawę, że możliwość ścisłego trzymania się słów ustawy
warunkowana jest jej jasnością i precyzyjnością w tym znaczeniu, że to właśnie niejasność
prawa generuje potrzebę wykładni sądowej. Owa niejasność krytykowana jest przy tym i z
tego powodu, iż czyni jednostkę zależną od ludzi „potrafiących” odczytać treść ustawy.
Mianowicie, „To drugie zło [niejasność prawa – przypis A.R.] osiąga najwyższy stopień
wtedy, gdy prawa są napisane językiem obcym ludowi, językiem, który uroczysty i publiczny
charakter księgi praw przekształca w jakby prywatny i domowy, który stawia lud w położeniu
zależności od nielicznych osób bez możliwości sądzenia o granicach własnej wolności i
wolności poszczególnych członków wspólnoty”56. Znamienne zatem, że akcent kładzie się
tutaj na samodzielną możliwość odczytania treści zakazu karnego przez obywateli, osoby
potencjalnie podlegające odpowiedzialności karnej. Ówczesna niechęć do wymiaru
sprawiedliwości obejmować miała bowiem również prawników, którzy „monopol wiedzy
prawniczej” wykorzystywali dla własnych potrzeb57. Dodatkowy postulat kodyfikacji prawa
karnego sprzyja niewątpliwie temu celowi, bowiem ujednolicona i uporządkowana regulacja
czyni prawo przystępniejszym dla obywateli58. Lansowany tutaj wymóg zupełności ustawy
rozumieć można przy tym dwojako. Z jednej strony chodzi tutaj o zupełność „co do materii”,
a to ustawa karna „dawać [ma – przypis A.R.] rozstrzygnięcie wszystkich możliwych do
pomyślenia przypadków” – tak aby całkowicie wyeliminować swobodę sędziowską59. W
literaturze wyrażane jest jednocześnie stanowisko, iż odrębne przepisy karne, zamieszczone
poza kodeksem prawa karnego, podważać będą oświeceniowy postulat ścisłego trzymania się
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ustawy karnej60. Mówić by tu zatem należało o zupełność „co do formy” – opisania
wszystkich czynów karalnych w jednym akcie prawnym.
W świetle powyższego, ustawa karna – określając nieprzekraczalną granicę ingerencji
władzy państwowej w sferę praw i wolności obywatelskich – stanowić ma podstawę
bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki. Odmiennie zatem niż XVI-wieczne ordynacje
karne, ustawę dedykuje się tutaj zarówno organom wymiaru sprawiedliwości, jak i
obywatelom. Z jednej strony określa ona kompetencję władzy sądowniczej, i jako taka
adresowana jest do sądów. Z drugiej strony, zawiera ona informację na temat zakresu praw i
wolności obywateli, w związku z czym i oni uznawani są za relewantnych adresatów 61. Skoro
zaś nadrzędnym postulatem czyni C. Beccaria owo bezpieczeństwo prawnokarne – jemu
służyć wszak mają wymogi ustawowej określoności i ścisłej, literalnej wykładni podstaw
odpowiedzialności karnej, to chodzić tu musi o zapewnienie jednostce możliwości
uprzedniego zorientowania się w zakresie kryminalizacji w drodze lektury ustawy karnej oraz
gwarancje, że w procesie stosowania prawa sądy orzekać będą w oparciu o taką samą, tak
samo zrekonstruowaną podstawę prawną. Jest zatem idea przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych oparta o przepis prawa karnego, gdzie bezpieczeństwo prawnokarne realizuje
się na zasadzie „samozabezpieczenia” się jednostki przed sankcją karną. Wiedząc za jakie
zachowanie spotkać ją może sankcja karna, jednostka – osoba obdarzona wolną wolą – ma
realną możliwość jej uniknięcia.
Zwrócić należy w tym miejscu uwagę, że sam zakaz retroaktywności prawa karnego nie
został sformułowany bezpośrednio ani przez K. Monteskiusza, ani przez C. Beccarię. Postulat
ten wiąże się jednak z humanitaryzmem prawniczym właśnie poprzez ideę przewidywalności
konsekwencji prawnokarnych, którą wsteczne działanie prawa karnego niewątpliwie by
podważało62. Znamienne zresztą, że Trybunał Konstytucyjny odnosząc się współcześnie do
korzeni zasady lex retro non agit (postulat lex praevia) wskazuje właśnie na epokę Oświcenia
i wyjaśnia: „Obywatel, jako podmiot chcący zabezpieczyć swoją wolność, ograniczoną
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jedynie ramami umowy społecznej, musiał znać swoje prawa i obowiązki i musiał być ich
pewny”63.
Przyglądając się bliżej wyrażonej przez C. Beccarię idei warto zaznaczyć, że
niedogodności wynikające ze ścisłego trzymania się słów ustawy, oględnie nazwane przez
autora „potrzebą korektury tekstu prawnego”, uznaje on za mniej uciążliwe niż chwiejna
wykładnia prawa. Jak podaje, „Chwilowa niedogodność, jaką powoduje ścisłe trzymanie się
litery prawa, zmusza wprawdzie do łatwej i niezbędnej korektury tekstu prawa, który stanowi
przyczynę wątpliwości, ale za to owa ścisłość nie dopuszcza do fatalnej swobody rozumowań,
rodzących spory arbitralne i oparte na przedajności. Gdy kodeks ustala prawa, które
wymagają ścisłego stosowania, wyznaczając sędziemu jedynie zadanie badania czynów
obywateli i ich oceny, czy są one zgodne, czy niezgodne z prawem pisanym, gdy norma
dotycząca tego, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe, co powinno kierować czynami
zarówno obywatela prostka, jak i obywatela filozofa, nie daje okazji do sporów, lecz jest
bezsporna – wtedy poddani uwolnieni będą od drobnych tyranii wielu […]. Ścisłe więc
stosowanie prawa zapewni obywatelom bezpieczeństwo osobiste. Rzecz to sprawiedliwa,
gdyż właśnie bezpieczeństwo było celem społecznego połączenia się ludzi, i rzecz to
użyteczna, gdyż pozwala ludziom dokładnie obliczyć skutki ich ujemnych postępków”64.
Postulat związania sędziego słowami ustawy karnej ukierunkowany jest tym samym na
ochronę jednostki przed arbitralnym wykorzystaniem państwowego ius puniendi. Jest to
płaszczyzna wertykalna – stosunek władzy państwowej do podległych jej obywateli.
Przypomnieć jednak należy, że genezę owego ius puniendi wiąże się z potrzebą
zabezpieczenia porządku prawnego przed naruszeniami ze strony poszczególnych członków
społeczeństwa. Byłaby to zatem płaszczyzna horyzontalna – stosunki interpersonalne między
obywatelami. Co zaś istotne, to przemawiałoby niewątpliwie za „elastycznym” podejściem do
podstaw odpowiedzialności karnej i reagowaniem środkami prawnokarnymi na różne, także
nie opisane w ustawie typy czynów godzących w ukształtowany ład społeczny. Nadrzędność
postulatu bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki nakazuje niemniej przyjąć, że jeśli
jednostki zrzekły się cząstki wolności na rzecz państwa w imię wspólnego bezpieczeństwa –
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przyznając państwu prawo karania, państwo nie powinno tego wykorzystywać w sposób,
który prowadzi do podważenia ich bezpieczeństwa indywidualnego. Innymi słowy, wspólne
bezpieczeństwo winien zapewnić prawodawca na etapie stanowienia prawa, nie zaś sąd na
etapie jego stosowania. Uwidacznia się tutaj ogólna nieufność do władzy sądowniczej, której
działania nie podlegały dotychczas żadnej kontroli. W konsekwencji, nawet jeśli odstępstwo
od literalnej treści ustawy służyć by miało „wspólnemu bezpieczeństwu”, jawi się ono jako
niedopuszczalne65. Korekta zakresu kryminalizacji może nastąpić wyłącznie w drodze zmian
legislacyjnych. Notabene, z pespektywy współcześnie przypisywanych prawu karnemu
funkcji stwierdzić należy, iż w zamyśle C. Beccarii funkcja gwarancyjna ma pozycję
nadrzędną w tym sensie, iż ochrona jednostki przed arbitralną represją ze strony władzy
państwowej wieść będzie prym nad prawnokarną ochroną dóbr społecznie wartościowych
(funkcja

ochronna

prawa

karnego),

także

zaspokajaniem

społecznego

poczucia

sprawiedliwości (funkcja sprawiedliwościowa prawa karnego) czy kompensacją szkody lub
krzywdy poniesionej przez osobę pokrzywdzoną przestępstwem (funkcja kompensacyjna
prawa karnego).
W ramach wyjaśnienia, idea przewidywalności konsekwencji prawnokarnych ma u C.
Beccarii dwojaki wydźwięk. Przewidywalność stanowić ma niewątpliwie warunek sine qua
non bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki. Z drugiej jednak strony, przypisuje się jej
ważką rolę w zakresie ochrony społeczeństwa przed zachowaniami o charakterze
przestępczym – kara stanowić ma „bodziec czuciowy” powstrzymujący obywateli przed tego
typu postępowaniem. Powszechna znajomość prawa, warunkowana jego dostępnością i
komunikatywnością, zwłaszcza uświadomienie sobie grożącej sankcji karnej, wpływać ma w
odczuciu C. Beccarii na zmniejszenie ogólnego poziomu przestępczości. Zakłada on, iż: „im
więcej będzie ludzi korzystających podręcznie z uświęconej księgi praw i ją rozumiejących,
tym mniej będzie przestępstw, gdyż niewątpliwie ignorancja i niedokładne pojęcie o karach
sprzyjają przejawianiu się namiętności”66. Co zatem istotne, ustawę karną uznaje się również
za narzędzie służące zabezpieczeniu społeczeństwa przed przestępczością. Jest to ów wymiar
horyzontalny. W świetle dotychczasowych uwag przyjąć jednak należy, iż do celu tego nigdy
nie powinno się dążyć kosztem bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki.
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W miejscu tym należy jednak zaznaczyć, iż postulat ustawowej wyłączność i
określoności prawa karnego rozumiany w sposób rygorystyczny, czyli jako całkowite
podporządkowanie sędziego słowom ustawy, miał już swoich przeciwników w wieku XVIII.
Warto w szczególności wskazać na stanowisko K.F. Hommla, autora komentarzy do
niemieckiego przekładu „O przestępstwach i karach” z roku 177867. Jakkolwiek nie
kwestionuje on postulatu prostych i jasnych ustaw karnych, to ścisłe związanie sędziego
słowami ustawy prowadzić może w jego ocenie do rozstrzygnięć sprzecznych z zasadami
logiki. W ramach przykładu wskazuje na problem skazania osoby, która posiada trzy żony, za
czyn bigamii rozumiany jako pozostawanie w związku małżeńskim jednocześnie z dwoma
kobietami. Skoro trzy to nie dwie, zgodnie z „regułami Beccarii” w sprawie powinien zapaść
wyrok uniewinniający68. Godzi się przy tym zaznaczyć, iż autor ten jest w zasadzie
zwolennikiem determinizmu, upatrującym źródła przestępstwa nie w wolnej woli człowieka,
a „okolicznościach zewnętrznych, przenoszonych poprzez zmysły do rozumu”69. Ustawowy
opis czynu zabronionego pod groźbą kary o tyle ma jednak wpływać na zachowanie ludzi, że
strach przez sankcją karną może ich pobudzić do zachowania zgodnego z prawem70. Autor o
tyle nie jest konsekwentny, iż poddaje w wątpliwość samą potrzebę rozpowszechnienia
znajomości kodeksowych regulacji wśród obywateli. Odnosząc się do Constitutio Criminalis
Carolina podnosi mianowicie, że kodeków i tak nikt nie czyta, a lektura ta o tyle byłaby
zbędna, iż „każdy człowiek z natury wie, że bezprawie jest bezprawne” 71. Ostatecznie zatem
ustawa karna nie jest kluczowa z prewencyjnego punktu widzenia.
Wracając do poglądów C. Beccarii warto jeszcze podkreślić, iż lansowane przez niego
postulaty nie sprowadzają się wyłącznie do ograniczenia władzy sądowniczej. Władza
prawodawcza również nie ma mieć całkowitej swobody, a to w tym znaczeniu, iż uznanie
danego czynu za przestępstwo i opatrzenie go sankcją karną nie może być arbitralne. Z
przyjętego za K. Monteskiuszem założenia, iż kara, aby nie być tyrańską, musi być
bezwzględnie konieczna, wyprowadza C. Beccaria wniosek, że czynami karalnymi mogą być
tylko zachowania godzące w ustalony ład społeczny, które – posługując się współczesną
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terminologią – charakteryzują się pewnym stopnień społecznej szkodliwości. Przynależne
suwerenowi prawo karania może mieć na celu jedynie ochronę ładu społecznego, obronę
„depozytu dobra ogólnego przed zamachami ze strony poszczególnych osób”72. Z tego też
powodu doszukać się tu można także podstaw materialnej definicji przestępstwa i zasady
nullum crimen sine periculo sociali73. Co więcej, daje się u C. Beccarii zidentyfikować
również subsydiarne podejście do prawa karnego, stanowiące podstawę współczesnej
koncepcji prawa karnego jako ultima ratio. Autor opowiada się bowiem za generalnym
ograniczeniem zakresu

kryminalizacji

na

rzecz

„niekarnych”

sposobów walki

z

74

przestępczością .
1.3.3. Ruch kodyfikacyjny w Europie
Zasada nullum crimen sine lege po raz pierwszy wyrażona została w europejskim
ustawodawstwie karnym w austriackim Powszechnym kodeksie karnym o zbrodniach i
karach (Allgemeines Gesetz über Verbrechen, und derselben Bestrafung) z 1787 r., od imienia
ówczesnego cesarza, Józefa II, powszechnie zwanym Józefiną75. W przepisie § 1 pierwszej
części kodeksu znajduje się formalna definicja przestępstwa, zgodnie z którą: „nie każdy
bezprawny czyn jest przestępstwem (kryminalnym), a taki tylko, który został uznany za
przestępstwo przez obowiązującą ustawę karną”76. Za niedopuszczalne uznaje się tym samym
72

C. Beccaria, O przestępstwach i karach..., op. cit., s. 56. Zob. także S. Salmonowicz, Prawo karne
oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII/XIX w., op. cit., s. 37.
73
Zob. R. Zawłocki, „Pojęcie przestępstwa”, op. cit., s. 52; T. Kaczmarek, Dobro prawne i społeczna
szkodliwość czynu, [w:] System prawa karnego. Tom III. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red.
R. Dębski, Warszawa 2013., s. 244. Na marginesie, lansowana przez C. Beccarię proporcjonalność kary do
popełnionego czynu wyraża postulat stosunkowości prawa karnego, gdzie sankcja karna służyć ma jako
adekwatna reakcja do zagrożenia społecznego. C. Beccaria, O przestępstwach i karach..., op. cit., s. 58, 68 i n.
Zob. także J. Warylewski, „Kierunki i szkoły w nauce prawa karnego”, op. cit., s. 55-56.
74
Por. C. Beccaria, O przestępstwach i karach..., op. cit., s. 70-72.
75
Należy zaznaczyć, iż pierwszą kodyfikacją opartą na humanitarnych postulatach C. Beccarii była wydana
rok wcześniej, w 1786 r., toskańska „Leopoldina”. Ustawa ta stanowiła jednak nowelizację procedury karnej
zgodnie z założeniami humanitaryzmu i nie wprowadzała zasady legalizmu. Na szczególną uwagę zasługuje
przy tym przepis art. 118, który zobowiązywał sędziego do takiej interpretacji dotychczasowych przepisów, aby
były one zgodne z „duchem reformy”. S. Salmonowicz, Z wieku Oświecenia: studia z dziejów prawa i polityki
XVIII wieku..., op. cit., s. 71-73. Z kolei, dwie wcześniejsze kodyfikacje połowy XVIII w., tj. bawarski kodeks
karny z 1751 r. i austriacka Constitutio Criminalis Theresiana z 1768 r. hołdowały jeszcze dotychczasowemu
stanowi prawnemu, odpowiadając treściowo Constitutio Criminalis Carolina. Ibid., s. 69-70; M. Sczaniecki,
Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2000., s. 278. Jako walor Constitutio Criminalis Theresiana
wskazuje się niemniej okoliczność, iż swą anachronicznością unaoczniła potrzebę szybkiej reformy prawa
karnego. S. Salmonowicz, Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu
XVIII/XIX w., op. cit., s. 75-76 i cytowana literatura.
76
Przepis § 1 części I Józefiny brzmi następująco: „Nicht jede gesetzwidrige Handlung ist ein CriminalVerbrechen, oder sogenanntes Halsverbrechen; und sind als Criminal-Verbrechen nur diejenigen gesetzwidrigen
Handlungen anzusehen und zu behandeln, welche durch gegenwärtiges Strafgesetz als solche erklärte werden“.
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stosowanie represji karnej na zasadzie analogii77. Co więcej, w § 13 kodeksu, w rozdziale
zawierającym przepisy o karach, wysławia się zasadę związania sędziego karnego ścisłym
(literalnym) brzmieniem ustawy, z którą wiąże się zarazem zakaz nie tylko zaostrzania
określonego w ustawie wymiaru kary, ale także jego łagodzenia czy zamiany przewidzianej w
przepisie sankcji na inny rodzaj kary. Regulację tę uzupełnia przepis § 19, który zakazuje
wymierzania sprawcy czynu karalnego innej kary niż przewidziana przepisami obowiązującej
ustawy78. Postulat ograniczenia swobody sędziego w zakresie wymierzania sprawcy kary
realizuje się przy tym poprzez wprowadzenie znanych współczesnemu ustawodawstwu kar
względnie oznaczonych79.
W miejscu tym zwrócić należy uwagę, iż Józefina w tym sensie stanowi typową
kodyfikację czasów oświeconego absolutyzmu, że postulaty humanitarystów realizować ma
tylko częściowo – w takim stopniu, w jakim reformy te odpowiadają interesom monarchii
absolutnej80. W szczególności, o czym była już mowa na wstępie, wprowadzenie wymogu
ustawowej wyłączności w prawie karnym ukierunkowane jest w tym przypadku na
wzmocnienie rządów absolutnych w drodze ograniczenia władzy sądowniczej, nie zaś

Przepis § 1 części II Józefiny rozciągał moc obowiązującą zasady nullum crimen sine lege także na przestępstwa
polityczne. Zob. S. Salmonowicz, Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych
przełomu XVIII/XIX w., op. cit., s. 103. Na marginesie, typizacja czynów zabronionych w „Józefinie” dokonana
była z rozróżnieniem na przestępstwa kryminalne, charakteryzujące się wysokim stopnień społecznej
szkodliwości (np. przestępstwa skierowane przeciwko władcy i państwu, przeciwko życiu, zdrowiu, wolności;
właściwymi do ich sądzenia były sądy kryminalne, a popełnić można je było wyłącznie umyślnie),
i przestępstwa polityczne, będące czynami mniejszej wagi (podlegały kompetencji organów administracyjnych,
nazywanych wówczas policyjnymi; można było je popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie). Zob. K.
Sójka-Zielińska, Historia prawa..., op. cit., s. 277.
77
S. Salmonowicz, Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu
XVIII/XIX w., op. cit., s. 90; S. Salmonowicz, Z wieku Oświecenia: studia z dziejów prawa i polityki XVIII
wieku..., op. cit., s. 78.
78
Przepis § 13 części I Józefiny brzmi następująco: „Der Criminal-Richter ist an die buchstäbliche
Beobachtung des Gesetzes gebunden, so weit in demselben auf die Missethat die Größe und Gattung der Strafe
genau und ausdrücklich bestimmt ist. Eben ist ihm bey strenger Verantwortung die gesetzmäßig vorgeschrieben
Strafe weder zu lindern, noch zu verschärfen erlaubt. Noch weniger ist er berechtiget, die Gattung der Strafe zu
ändern, oder die Bestrafung gegen eine Ausgleichung zwischen dem Verbrecher und dem Beschädigten ganz
aufzuheben”. Zgodnie z przepisem § 19 części I Józefiny: „Ausser den im gegenwärtigen Gesetze bestimmten
Kriminalstrafen soll in Zukunft bei Kriminalverbrechen keine andere Strafart finden”.
79
Por. S. Salmonowicz, Z wieku Oświecenia: studia z dziejów prawa i polityki XVIII wieku..., op. cit., s. 79;
S. Salmonowicz, Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII/XIX w.,
op. cit., s. 93.
80
Szczególnie problematyczna okazała się realizacja postulatu humanitaryzacji systemu kary poprzez ich
złagodzenie. Postrzegano go bowiem jako sprzeczny z ideą odstraszania, będącą naczelną zasadą ówczesnej
polityki kryminalnej. Zob. S. Salmonowicz, Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji
karnych przełomu XVIII/XIX w., op. cit., s. 83.
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promowaniu idei praworządności i zapewnieniu jednostce bezpieczeństwa prawnokarnego81.
W literaturze przedmiotu obecny jest zresztą pogląd, iż genezy zasady nullum crimen sine
lege upatrywać można równie dobrze w dążeniach zwolenników oświeconego absolutyzmu
do zapewnienia posłuszeństwa obywateli wobec władzy i możliwości sprawnego sterowania
państwem za pomocą ustaw. Z wymogiem posłuszeństwa wobec władzy państwowej idą
bowiem w parze jasne i precyzyjne przepisy prawne, pozwalające ocenić dane czyny jako
zgodne bądź niezgodne z wolą władcy82. Teza ta o tyle tylko wydaje się jednak właściwa, iż
taka rzeczywiście idea przyświecała twórcom Józefiny. Innymi słowy, jakkolwiek takie
założenie legło u podstaw kodyfikacji rzeczonej zasady, to genezy kodyfikacji nie należy
mylić z genezą samego postulatu ustawowej określoności prawa karnego oraz ścisłej jego
wykładni. Ten pomyślany był jako środek do zapewnienia jednostce bezpieczeństwa
prawnokarnego. Z drugiej strony, na co również zwrócono już uwagę, tak długo jak ustawa
jest aktem publicznie dostępnym, obie te perspektywy są w zasadzie komplementarne.
Wymóg ustawy (znajdującej rzecz jasna zastosowanie tylko do przypadków mających
miejsce po jej wejściu w życie), która w sposób precyzyjny określać będzie kompetencję
sądów do stosowania sankcji karnej, i których nie będzie można „rozszerzyć” w drodze
wykładni prawa, w tej samej mierze sprzyja umocnieniu władzy suwerena, co bezpieczeństwu
prawnokarnemu jednostki. Ochrona prawna realizuje się tu bowiem poprzez zapewnienie
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych – obywatel ma możliwość zapoznania się z
obowiązującym prawem oraz uniknięcia sankcji karnej. Niezależnie zatem od rzeczywistych
motywów, jakimi kierowali się twórcy Józefiny, związanie sędziego słowami ustawy
sprzyjało również interesom jednostki.
W powyższym kontekście godzi się zaznaczyć, iż drugą europejską kodyfikacją,
wysławiającą zasadę nullum crimen, nulla poena sine lege, jest francuska Deklaracja Praw
Człowieka i Obywatela z roku 1789. W art. VIII czytamy mianowicie, iż: „Ustawa może
ustanawiać tylko takie kary, które są oczywiście i ściśle niezbędne, i nikt nie może być karany
inaczej, jak tylko na podstawie ustawy uchwalonej i ogłoszonej przed popełnieniem

81

Zob. także T. Dukiet-Nagórska, „Zasada określoności czynu zabronionego w obowiązującym w Polsce
prawie karnym na tle jej europejskich korzeni i common law”, op. cit., s. 857.
82
R. Dębski, Zasada nullum crimen sine lege i postulat wyłączności ustawy..., op. cit., s. 102 i cytowana
literatura.

53

przestępstwa i legalnie stosowanej”83. W tym przypadku chodzić ma już bezpośrednio o
ochronę praw i wolności jednostki – zgodnie z założeniami Rewolucji Francuskiej84. Idea ta
leżeć będzie również u podstaw kodeksu karnego Napoleona z 1810 r.85. Warto zwrócić
jednocześnie uwagę, iż francuskiej doktrynie prawa konstytucyjnego zawdzięcza się
połączenie ustawy – mającej być wyłącznym źródłem prawa karnego – z aktem
normatywnym ustanowionym przez parlament. Ma to rzecz jasna związek z postulatem
trójpodziału

władzy

państwowej

i

przypisaniem

roli

prawodawcy

parlamentowi,

skupiającemu reprezentantów całego narodu i w jego imieniu decydującego o zakresie (i
intensywności) kryminalizacji86.
Wracając do Józefiny, odrębnego komentarza wymaga jeszcze postulat precyzyjności w
definiowaniu poszczególnych przestępstw. Spotkać się bowiem można ze stanowiskiem, iż
Józefina stanowi „majstersztyk” sztuki legislacyjnej XVIII w. Na uznanie zasługiwać ma
przede wszystkim jej abstrakcyjność (brak kazuistyki) oraz jasny i prosty język, potencjalnie
zrozumiały dla każdego obywatela (tym bardziej, że mamy tu do czynienia z językiem
narodowym, niemieckim)87. Zwięzłość kodeksu ma mieć jednak i negatywne strony, w
szczególności pociągać ma za sobą liczne wątpliwości interpretacyjne, których wyjaśnienie
wymaga bardzo wnikliwej analizy tekstu prawnego88. W tym stanie rzeczy pełna realizacja
postulatu bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki wydaje się tymczasem dyskusyjna.
Konieczność przeprowadzenia wnikliwej analizy przepisów prawnokarnych w celu ustalenia
zakresu kryminalizacji rodzić może obawę, czy jednostka i sąd rzeczywiście osiągać będą
tożsame rezultaty interpretacyjne. Zwykły obywatel, odmiennie niż osoba piastująca funkcję

83

Przepis ten brzmi mianowicie: „La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et
légalement appliquée”. Por. J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 105.
84
Zob. V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz. Einführung in die Dogmengeschichte des Satzes „nullum crimen,
nulla poena sine lege“..., op. cit., s. 16-17; S. Salmonowicz, Z wieku Oświecenia: studia z dziejów prawa i
polityki XVIII wieku..., op. cit., s. 94; W. Wolter, „Nullum crimen, nulla poena sine lege”, op. cit., s. 1144.
85
Zgodnie z art. 4 kodeksu: „Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui
n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis”, a to: „zarówno za popełnienie wykroczenia, jak i
występku lub zbrodni nie mogła być nałożona kara nie przewidziana za taki czyn przez ustawę obowiązującą w
chwili czynu”. Por. J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 114.
86
Zob. S. Salmonowicz, Z wieku Oświecenia: studia z dziejów prawa i polityki XVIII wieku..., op. cit., s. 99;
R. Dębski, Zasada nullum crimen sine lege i postulat wyłączności ustawy..., op. cit., s. 109; J. Długosz,
Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 114.
87
Zob. ogólna ocena Józefiny S. Salmonowicz, Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów
kodyfikacji karnych przełomu XVIII/XIX w., op. cit., s. 105-107. Tak również K. Sójka-Zielińska, Historia
prawa..., op. cit., s. 277.
88
S. Salmonowicz, Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu
XVIII/XIX w., op. cit., s. 245, przypis 202.
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sędziego, nie posiada w zasadzie kompetencji językowej z zakresu języka prawnego, która
umożliwiłaby mu odczytanie zawoalowanych tekstów prawnych. (Odwołując się do
motywów leżących u podstaw kodyfikacji zasady nullum crimen sine lege zauważyć przy tym
trzeba, że taki zawoalowanych tekst ustawy karnej może stanowić ograniczenie swobody
władzy sądowniczej z korzyścią dla samego władcy).
Z drugiej strony, tzw. Landrecht pruski, czyli niemiecka kodyfikacja prawa karnego
wydana w 1794 r. jako Powszechne prawo krajowe dla państw królewsko-pruskich
(Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten), który – stanowiąc kodyfikację co do
istoty podobną do Józefiny89 – zawierał kazuistyczny katalog czynów karalnych, również
spotyka się krytyką z punktu widzenia ochrony praw i wolności jednostki. Wielość
przepisów, wysławiających co więcej nie tylko normatywne wzorce zachowań, ale także
wskazówki o charakterze moralno-obyczajowym, sprawiać ma, że ustawa ta jest mało
przystępna i niezrozumiała dla obywateli90.
Patrząc z perspektywy idei przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, kazuistyka o
tyle wydaje się lepszym rozwiązaniem, że przebrnąwszy przez gąszcz przepisów prawnych
obywatel może ustalić granicę pomiędzy czynami karalnymi a niekaralnymi, która to granica
w sposób tożsamy winna się kształtować w ocenie sędziego. Innymi słowy, istnieje
obiektywna możliwość ustalenia konsekwencji prawnokarnych danego zachowania. Jako
kodeks najbardziej „pro-obywatelski” z ówczesnych kodyfikacji zwykło się niemniej
wskazywać austriacką Księgę Ustaw na Zbrodnie i Ciężkie Policyjne Przestępstwa (Stafgesetz
uber Verbrechen und schwere Polizeiubertretungen) z 1803 r., powszechnie zwaną
Franciszkaną, a stanowiącą udoskonalenie abstrakcyjnej techniki legislacyjnej Józefiny91. Jak

89

W szczególności, zasada nullum crimen sine lege znajduje tu wyraz w § 9 II części, tytułu 20 „Landrechtu
pruskiego”, zgodnie z którym: „Handlungen und Unterlassungen, welche nicht in den Gesetzen verboten sind,
können als eigentliche Verbrechen nicht angesehen werden, wenn gleich Einem oder dem Andern daraus ein
wirklicher Nachtheil entstanden seyn sollte“, a to: „czyn powodujący rzeczywisty uszczerbek osobie trzeciej nie
stanowi przestępstwa, o ile dane działanie lub zaniechanie nie zostało uznane za karalne przez obowiązującą
ustawę”. Por. Ibid., s. 221. Co więcej, ratio legis rzeczonej regulacji ma być wzmocnienie pozycji suwerena.
Zob. V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz. Einführung in die Dogmengeschichte des Satzes „nullum crimen, nulla
poena sine lege“..., op. cit., s. 7-8; J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit.,
s. 114. Wprost wskazuje się w tym kontekście, iż legalizm działania organów państwowych w ówczesnych
Prusach nie wiązał samego absolutnego władcy, który możliwość sprawowania władzy w sposób arbitralny
chciał zostawić tylko dla siebie. S. Salmonowicz, Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji
karnych przełomu XVIII/XIX w., op. cit., s. 197-198.
90
S. Salmonowicz, Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu
XVIII/XIX w., op. cit., s. 245; K. Sójka-Zielińska, Historia prawa..., op. cit., s. 279-280.
91
Zob. K. Sójka-Zielińska, Historia prawa..., op. cit., s. 279, gdzie pozytywnie oceniając technikę
legislacyjną „Franciszkany” określa się ją mianem „podsumowania długoletnich doświadczeń kodyfikacyjnych”.
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podaje M. Koczyński, „Cały kształt tegoż kodeksu jawnie wskazuje, że nie jest spisany
wyłącznie dla użytku stanu sędziowskiego, będąc przystępny dla całej ludności, ponieważ dla
niej właściwie wychodzą na jaw ustawy karne. Każda prawie jego stronnica świadczy o
dążności obeznania ogółu mieszkańców za pomocą wykładu przy całej jędrności prostego i
jasnego z głównemi zasadami wymiaru sprawiedliwości karnej. […] Nawet prostota rozkładu
przedmiotów w kodeksie wyłożonych służyć miała do tego, aby ustawa karna była
wszechzrozumiałą i prawie przejzroczystą”92. Stawia on tu zresztą tezę, że o ile zwięzłość i
„ogólność” (braku ścisłości) przepisów prawnokarnych rodzić mogą liczne wątpliwości
interpretacyjne, to mają one pozytywny wpływ na samą komunikatywność ustawy93. Z
perspektywy bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki stanowisko to wydaje się jednak
problematyczne. Nawet jeśli zapoznanie się z treścią ustawy nie będzie nastręczać trudności,
ostateczne rozstrzygnięcie sądu niejednokroć może się okazać nieprzewidywalne.
W miejscu tym warto przytoczyć generalną uwagę M. Koczyńskiego, iż Józefina i
Landrecht pruski stanowią przykład kodyfikacji, które – opierając się na założeniu
„wszechwładności i wszechwiedzy ustawodawstwa” i wykluczając z użytku nie tylko prawo
zwyczajowe, ale także „prawo prawnicze sądowe i umiejętność prawną” – ujawniają słabe
strony całej idei związania sędziego słowami ustawy. Przypisanie sędziemu roli „ust ustawy”
prowadzić ma bowiem do tego, że wobec stwierdzenia wątpliwości co do znaczenia tekstu
prawnego sądy niższej instancji nieustannie zwracają się do wyższych instancji z pytaniem
prawnym, przez co czas procedowania ulega wydłużeniu. Taki formalizm rodzi zarazem
potrzebę wydawania co raz to nowych, dodatkowych ustaw objaśniających, które czynić mają
regulację kodeksową mało czytelną94. Poprawa stanu prawnego następuje, zdaniem autora,
właśnie na mocy Franciszkany, która odchodzić ma od „kultu ustawy” na rzecz ogólnych
zasad prawa karnego. Podaje on mianowicie, że: „[…] prawodawca zaniechawszy krępować
Sędziego w rzeczonym zakonie, zostawił mu obszerną przestrzeń dla tak zwanej roztropności
sędziowskiej, tak iż tylko pod sternictwem teoryi z godnością wywiązywać się może
sądownictwo ze szczytnego zadania swego. Nowoobrany kierunek opierał się na powziętem
w poprzedniej epoce doświadczeniu, że jest wprost rzeczą niepodobną, nadać ustawom już z
góry taką dokładność, ażeby przy nakazanem stosowaniu literalnem wystarczały do
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M. Koczyński, Rzut oka na dzisiejszy stan prawa i prawodawstwa karnego, „Czasopismo poświęcone
prawu i umiejętnościom politycznym”, 1863, t.I., s. 524.
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rozwiązania wszystkich a nawet i nieprzewidzianych wypadków. Uznał także prawodawca
istne niebezpieczeństwo, które wyradza się z panowania martwej głoski prawnej i wielce
uwłacza duchowi prawa. Z tego też powodu władza ustawodawcza przy późniejszem
nacieraniu o uzupełnienie nowelami przepisów przez nas przytoczonych [§ 2 dotyczący
powodów wyłączających winę i karę; § 5 i § 6 dotyczące osób biorących udział w występku;
§ 7 dotyczący karalnego usiłowania – przypis A. R.], odesłała sądy kilkakrotnie (ob. patent z
20. Stycznia 1820 r.) do zasad ogólnych, a zatem już nie do samych słów w ustawie
zawartych, na przypadek, gdyby zachodziły niekiedy wątpliwości. Jest to pewnikiem, że
władza prawodawcza polecając sądom w razie milczenia ustawy uciekać się do ogólnych
zasad, nie mogła mieć na oku samego tylko pospolitego rozsądku sędziów urzędujących;
owszem zmierzała ona do pokonania pozornej lub rzeczywistej ciemności w ustawach,
wskazując światło wychodzące z umiejętności żywotnej teoryi”95.
W ramach zastrzeżenia, jakkolwiek autor odwołuje się tutaj do ogólnych zasad
odpowiedzialności karnej, nie konkretnych typów czynów zabronionych pod groźbą kary, to
nie powinno budzić wątpliwości, że zasady te współkształtują zakres kryminalizacji, który
jednostka – zgodnie z ideą przewidywalności konsekwencji prawnokarnych – winna móc
ustalić z wyprzedzeniem. Co zaś oczywiste, dopuszczenie możliwości doprecyzowywania
zakresu kryminalizacji przez sądownictwo czy naukę prawa karnego, ową „żywotną teoryję”,
oznacza, że granica pomiędzy czynami karalnymi a niekaralnymi kształtowana będzie nie
tylko przepisami publicznie ogłoszonej i powszechnie dostępnej ustawy karnej. W
konsekwencji, analiza obowiązującego stanu prawnego wymagać może uwzględnienia innych
źródeł informacji o prawie, niekoniecznie publicznie ogłoszonych i powszechnie
dostępnych96.
Jakkolwiek zasada nullum crimen sine lege wprowadzona zostaje do wszystkich niemal
kodyfikacji prawnokarnych XIX w., często następuje to jednak z pewnymi wyjątkami.
Przykładowo, w rosyjskim Kodeksie Kar Głównych i Poprawczych z 1845 r. (odpowiednio
obowiązujący na terenie Królestwa Polskiego kodeks z 1847 r.) dozwolone jest stosowanie
kary na zasadzie analogii w sytuacji, gdy do danego przestępstwa nie została przypisana
odrębna sankcja. Podstawą wymiaru kary czyni się wówczas przepis typizujący przestępstwo
95

Tak Ibid., s. 525.
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najbardziej doń podobne97. Podobna reguła obowiązuje również na gruncie kodeksu karnego
austriackiego z roku 185298. Z kolei, duński kodeks karny z 1866 r., odpowiednio kodeks
karny Islandii z 1869 r., przewidują możliwość skazania za czyn nieopisany wprost w
ustawie, ale całkowicie podobny do ustawowego typu przestępstwa99. Co ciekawe, duńska
doktryna prawa karnego zwykła postrzegać tę regulację jako ograniczenie władzy
sądowniczej w zakresie uzupełniania identyfikowanych w praktyce „luk” w ustawie karnej
(właśnie do czynów „całkowicie podobnych”), wymagającą zarazem ścisłego zdefiniowania
czynów karalnych przez ustawodawcę100. Takie stanowisko zdaje się zakładać brak
możliwości stworzenia wyczerpującego katalogu czynów karalnych na poziomie ustawy,
które to założenie stanowić będzie w wieku XX argument za „przywróceniem” analogii jako
metody stosowania prawa karnego. Założenie to obecne jest zresztą również w przytoczonych
poglądach M. Koczyńskiego.
1.3.4. Specyfika systemu common law
Przechodząc w tym miejscu do wpływu ideologii Oświecenia na anglosaski system prawa
karnego, zaznaczyć należy tytułem wstępu, że podstawowe typy przestępstw wywodzą się
tutaj z prawa precedensowego, a to zdefiniowane zostały w drodze orzecznictwa sądów
common law jako tzw. common law offences (common law of crimes)101. W tym stanie rzeczy
problem bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki łączyć się w tym przypadku będzie przede
wszystkim z retroaktywnym stosowaniem nowotworzonego przez sądy prawa. O ile
pierwotnie wykształcone typy czynów zabronionych zaczęły z czasem ewoluować w sposób
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Notabene, relewantny przepis art. 156 obowiązującego w Polsce Kodeksu Kar Głównych i Poprawczych z
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98
Zob. W. Wolter, „Nullum crimen, nulla poena sine lege”, op. cit., s. 1144; K. Sójka-Zielińska, Historia
prawa..., op. cit., s. 286.
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Danish Committeee on Comparative Law, red., Danish and Norwegian law: a general survey, Kopenhaga
1963., s. 210; H. Einarsson, „Old ways and new needs in criminal legislation”, op. cit., s. 61-62. Por. W. Wolter,
„Nullum crimen, nulla poena sine lege”, op. cit., s. 1144, gdzie w odniesieniu do duńskiej regulacji z roku 1866
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Tak L.B. Langsted, P. Grade, i V. Greve, Criminal law in Denmark..., op. cit., s. 23-24.
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A. Ashworth, Principles of criminal law, Oxford 2003., s. 6; A.P. Simester i G.R. Sullivan, Criminal
Law: Theory and Doctrine, Oxford 2003., s. 44; J. Dressler, Understanding criminal law, Newark 2009., s. 27;
M. Koczyński, Rzut oka na dzisiejszy stan prawa i prawodawstwa karnego..., op. cit., s. 685-686. Na rozwój
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rozszerzający podstawy odpowiedzialności karnej, w literaturze przedmiotu zwraca się
uwagę, iż z początku działanie to niekoniecznie miało charakter świadomy, rozpatrywany w
kategoriach retroaktywnego stosowania prawa karnego102. W okresie absolutyzmu powołuje
się jednak do życia szereg specjalnych instytucji poza systemem common law, w tym
używany przez króla do walki z przeciwnikami politycznymi tzw. Sąd Izby Gwiaździstej
(Court of Star Chamber), któremu wprost przyznaje się uprawnienia do tworzenia prawa
karnego z mocą wsteczną103. Jakkolwiek organ ten zostaje ostatecznie rozwiązany w 1641 r.,
jego dorobek orzeczniczy, znacznie poszerzający dotychczasowy katalog czynów karalnych,
zostaje przejęty przez sądy common law. Co więcej, właśnie w XVII w. wzmaga się
działalność prawotwórcza samych tych sądów. Przejawia się ona w sposób dwojaki – bądź w
kreowaniu nowych przestępstw w drodze analogii, poprzez uznanie danego czynu za karalny
wobec stwierdzonego podobieństwa do stanu faktycznego objętego istniejącym precedensem
lub statutem karnym, bądź ustanawianiu karalności nowych czynów, w oderwaniu od prawa
precedensowego

i

statutowego104.

Działalności

takiej

sprzyjała

niewątpliwie

tzw.

deklaratoryjna teoria precedensu, która – odwołując się do założeń prawnonaturalnych –
upatruje w precedensie sądowym jedynie „dowodu” istnienia prawa, odmawiając mu
konstytutywnego znaczenia dla porządku prawnego105. W wieku XIX, pod wpływem
szerzonych w Europie kontynentalnej idei oświeceniowych, prawotwórstwo sądowe, w tym
deklaratoryjna teoria precedensu, poddane zostają ostrej krytyce. Podnosi się mianowicie, że
działalność prawotwórcza sądów co do zasady ma charakter retroaktywny – sprowadza się do
uznania za karalny czynu, który nie był zabroniony przez prawo (precedensowe lub
statutowe) w momencie jego popełnienia106. Stwarza to tymczasem stan niepewności po
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Ibid., s. 49-50; S. Pomorski, Amerykańskie common law a zasada nullum crimen sine lege: studium
krytyczne prawotwórstwa sądowego w amerykańskim prawie karnym..., op. cit., s. 28-29.
104
S. Pomorski, Amerykańskie common law a zasada nullum crimen sine lege: studium krytyczne
prawotwórstwa sądowego w amerykańskim prawie karnym..., op. cit., s. 109-110. Zob. także W.R. LaFave,
Criminal law, St. Paul 2010., s. 79.
105
S. Pomorski, Amerykańskie common law a zasada nullum crimen sine lege: studium krytyczne
prawotwórstwa sądowego w amerykańskim prawie karnym..., op. cit., s. 47-48. Szerzej zob. R. Cross, Precedent
in English Law, Oxford 1961., s. 21 i n.
106
Zob. S. Pomorski, Amerykańskie common law a zasada nullum crimen sine lege: studium krytyczne
prawotwórstwa sądowego w amerykańskim prawie karnym..., op. cit., s. 48-49. Wśród głównych krytyków
deklaratoryjnej teorii precedensu wskazuje się przedstawicieli tzw. jurysprudencji analitycznej – J. Benthama i J.
Austina. Zob. zwłaszcza J. Austin, Lectures on Jurisprudence: Or, The Philosophy of Positive Law. Vol. II, red.
R. Campbell, Londyn 1873., s. 654-655. W odniesieniu do poglądów W. Blackstone’a, jednego z głównych
wyznawców deklaratoryjnej teorii precedensu, autor wskazuje, że opierają się one na „dziecinnych” założeniach
co do system common law, a to: “the childish fiction employed by our judges that judiciary or common law is
103

59

stronie obywateli co do rzeczywistego zakresu kryminalizacji, nadto zaś jest irracjonalne z
punktu

widzenia

sprawiedliwości

107

polityki

kryminalnej

państwa

oraz

sprzeczne

z

poczuciem

.

Tak jak głównym orędownikiem idei kodyfikacji prawa karnego na kontynencie jest C.
Beccaria, w Anglii przypisuje się to miano J. Benthamowi108. Autor wychodząc od zasady
użyteczności przyjmuje, że natura ludzka dąży do maksymalizacji szczęścia i minimalizacji
cierpienia, że są to naturalne bodźce kierujące człowiekiem. Chcąc wpłynąć na jego
zachowanie wprowadzić należy system „sztucznych bodźców”, które jednostka – istota
racjonalna i rozważna – brać będzie pod uwagę przy wyborze postępowania. Kara, będąc tutaj
„legalnym” cierpieniem, niwelować ma chęć osiągnięcia „nielegalnej” przyjemności w
drodze czynu uznanego za karalny109. Podobnie jak u C. Beccarii, mówić należy w tym
kontekście o prewencji generalnej, gdzie przewidziana za dane przestępstwo sankcja karna
przeciwdziałać ma angażowaniu się obywateli w przestępczy proceder, stricte zaś – „odbierać
wszystkim obywatelom ochotę popełniania przestępstw”110. Z tego też powodu uznanie
zyskuje u J. Benthama idea ustawowej określoności prawa karnego we właściwej dla prawa
anglosaskiego formie – zakazu kryminalizacji ex post facto. Karę uznaje on bowiem za
racjonalną tylko wtedy, gdy może ona oddziaływać na przyszłe zachowania jednostek, w
szczególności gdy może oddziaływać na jednostkę w ten sposób, aby zapobiec „cierpieniu”
społeczeństwa111. Konsekwentnie, jeżeli w chwili popełnienia czynu nie istnieje przepis
prawny uznający dane zachowanie za przestępstwo i przewidujący za jego popełnienie
określoną sankcję karną, ewentualnie przepis taki nie jest prawidłowo ogłoszony,
zakomunikowany podmiotom, na których zachowaniem ma on oddziaływać, sankcja karna

not made by them, but is a miraculous something, made by nobody, existing, I suppose, from eternity, and
merely declared from time to time by the judges”. Zob. także R. Cross, Precedent in English Law..., op. cit., s.
19.
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jest „bezużyteczna” (inefficacious)112. Zastrzec jednocześnie należy, że wymierzoną w
stosunku do konkretnego sprawcy karę również J. Bentham postrzega jako środek
prewencyjny – zapobiegający powrotowi do przestępstwa poprzez odebranie ku temu
sposobności (dożywotnia kara pozbawienia wolności lub kara śmierci), ochoty (kary
poprawcze) lub skłonności (kary odstraszające). Ponieważ wyraz znajduje tu zarazem idea
prewencji indywidualnej, teorię J. Benthama zwykło się nazywać „teorią zapobieżenia
ogólnego i szczególnego”113.
Oświeceniowa tendencja do przypisywania ustawie rzeczywistej „mocy sprawczej” w
zakresie kształtowania życia społecznego daje się zatem zidentyfikować także w obrębie
systemu anglosaskiego. Postulatowi wprowadzenia zakazu prawotwórstwa sądowego, który
stanowi odpowiednik kontynentalnego zakazu analogii, towarzyszy postulat zniesienia
odpowiedzialności karnej opartej o dotychczasowy dorobek judykatury, a nieprzeniesiony na
grunt ustawodawstwa114. Jest to zatem postulat wyłączności ustawowej w prawie karnym –
całkowitej rezygnacji z prawa precedensowego na rzecz prawa stanowionego (statutowego).
Co istotne, w drugiej połowie XIX w. dominującą pozycję w sferze prawa karnego
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J. Utrat-Milecki, Podstawy penologii. Teoria kary..., op. cit., s. 176; L. Lernell, Podstawowe zagadnienia
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rzeczywiście zyskuje prawo stanowione. O ile nie doszło do jego zupełnej kodyfikacji,
doniosłą rolę odgrywał w tym zakresie zbiór ustaw zawierających przejrzane i poprawione
statuty karne wydany w roku 1861 jako The crimianl law consolidation acts, stanowiący
„luźną” kodyfikację prawa karnego115.
Począwszy od XVIII w. zarówno commom law offence, jak i angielskie prawo statutowe
recypowane jest przez poszczególne stany Ameryki Północnej116. Odmiennie jednak niż w
Anglii, zasada nullum crimen sine lege pojawia się tutaj w konstytucjach niektórych stanów –
właśnie w formie zakazu ex post facto law, i to nawet przed tym jak przenosi się ją na grunt
ustawodawstwa Europy kontynentalnej117. Odpowiedni zapis znajdujemy w szczególności w
Maryland Declaration of Rights z 1776 r., gdzie przepisy ustanawiające sankcje karne za
czyny popełnione przed ich wejściem w życie, dotychczas niekaralne, uznane zostają za
niedopuszczalne jako „uciążliwe” dla jednostki, niesprawiedliwe i sprzeczne z zasadą
wolności człowieka118. W konstytucji stanu Virginia, ogłoszonej również w roku 1776,
kwestia ta zostaje z kolei uregulowana w sposób odpowiadający wskazanemu uprzednio art.
39 średniowiecznej Magna Charta Libertatum, a to jako gwarancja, iż jednostka nie zostanie
pozbawiona wolności inaczej niż tylko na podstawie prawa119. Obie te konstrukcje zapisane
zostają następnie w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, przy czym pierwsza – jako tzw.
klauzula ex post facto law – już w tekście pierwotnym z 1787 r. (art. 1 ust. 9 § 3 120 oraz art. 1
115

M. Koczyński, Rzut oka na dzisiejszy stan prawa i prawodawstwa karnego..., op. cit., s. 691. Na temat
ówczesnych prób kodyfikacji prawa karnego w Anglii zob. Ibid., s. 689-691. Autor zwraca tutaj uwagę, iż brak
systematyzacji był na rękę ówczesnym prawnikom, którzy – orientując się w obowiązującym prawie z racji
wykonywanego zawodu – posiadali „monopol” na wiedzę prawniczą.
116
Zob. S. Pomorski, Amerykańskie common law a zasada nullum crimen sine lege: studium krytyczne
prawotwórstwa sądowego w amerykańskim prawie karnym..., op. cit., s. 41 i n.
117
Zob. m.in. R. Dębski, Zasada nullum crimen sine lege i postulat wyłączności ustawy..., op. cit., s. 102; K.
Buchała, Prawo karne materialne..., op. cit., s. 77; W. Wolter, „Nullum crimen, nulla poena sine lege”, op. cit.,
1144; K.S. Gallant, The principle of legality in international and comparative criminal law..., op. cit., s. 47-48.
118
Tekst ustępu 15 Maryland Declaration of Rights: “[…] retrospective laws, punishing facts committed
before the existence of such laws, and by them only declared criminal, are oppressive, unjust, and incompatible
with liberty; wherefore no ex post facto law ought to be made”. Por. J. Długosz, Ustawowa wyłączność i
określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 106. Podobną zasadę zawierał ustęp 11 Delaware Declaration of
Rights (1776) oraz artykuł 24 Massachusetts Constitution (1780). Por. K.S. Gallant, The principle of legality in
international and comparative criminal law..., op. cit., s. 48.
119
Tekst ust. 8 Virginia Declaration of Rights: “In all capital or criminal prosecutions a man hath a right to
demand the cause and nature of his accusation, to be confronted with the accusers and witnesses, to call for
evidence in his favor, and to a speedy trial by an impartial jury of twelve men of his vicinage, without whose
unanimous consent he cannot be found guilty; nor can he be compelled to give evidence against himself; that no
man be deprived of his liberty, except by the law of the land or the judgment of his peers”. Por. S. Glaser,
Nullum Crimen Sine Lege..., op. cit., s. 29-30, gdzie w kontekście rozwoju zasady nullum crimen sine lege
wskazuje się na konstytucje amerykańskie właśnie po tym kątem.
120
„No bill of attainder or ex post facto law shall be passed”. Godzi się zaznaczyć, iż tzw. bill of attainder
(act of attainder) był formą represji pozasądowej, aktem ustawodawczym mocą którego władca skazywał daną
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ust. 10 § 1121), druga natomiast – jako tzw. klauzula due process of law122 – w tzw. Piątej
Poprawce z 1791 r.123 oraz tzw. Czternastej Poprawce pochodzącej z 1868 r.124.
Podobnie jak w przypadku prób łącznia genezy zasady nullum crimen sine lege z prawem
angielskim, teza, iż konstytucje amerykańskie stanowiły kodyfikację rzeczonej zasady, bywa
kwestionowana – ze wskazaniem, iż nie zabezpieczały one praw jednostki przed
arbitralnością władzy sądowniczej125. W kontekście tym ponownie należy się jednak odwołać
do specyfiki systemu common law. Jeśli przyjąć mianowicie, iż prawo precedensowe ma
charakter konstytutywny, a to – zgodnie z założeniami J. Benthama – tworzy się w ten sposób
nowe prawo, to zakaz ex post facto law odnosić się będzie również do prawotwórstwa
sądowego. Jakkolwiek problem z taką rozszerzoną gwarancją powstaje w przypadku
Konstytucji Stanów Zjednoczonych – rzeczona klauzula zawarta jest bowiem w rozdziale
dotyczącym władzy ustawodawczej, nie sądowniczej, to choćby w przypadku Maryland
Declaration of Rights ograniczenie takie nie znajduje uzasadnienia126. Z drugiej strony, to
właśnie z procesową klauzulą due process of law połączona zostanie „materialnoprawna”
gwarancja fair warning, czyli wymóg, aby – mówiąc ogólnie – decyzja w przedmiocie
odpowiedzialności karnej konkretnej poprzedzona została wyraźnym ostrzeżeniem o

osobę na karę bez postępowania sądowego za czyn uprzednio niekaralny. S. Pomorski, Amerykańskie common
law a zasada nullum crimen sine lege: studium krytyczne prawotwórstwa sądowego w amerykańskim prawie
karnym..., op. cit., s. 30. Zakaz wydawania takich aktów łączył się zatem z ową procesową gwarancją „nie ma
kary bez postępowania karnego”. Chodziło tu również o zagwarantowanie monopolu władzy sądowniczej na
sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.
121
„No State shall enter into any Treaty, Alliance, or Confederation; grant Letters of Marque and Reprisal;
coin Money; emit Bills of Credit; make any Thing but gold and silver Coin a Tender in Payment of Debts; pass
any Bill of Attainder, ex post facto Law, or Law impairing the Obligation of Contracts, or grant any Title of
Nobility”.
122
Zob. J. Dressler, Understanding criminal law..., op. cit., s. 41-43; V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz.
Einführung in die Dogmengeschichte des Satzes „nullum crimen, nulla poena sine lege“..., op. cit., s. 57; J.
Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 106-107.
123
„No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or
indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual
service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in
jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be
deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public
use, without just compensation”.
124
„All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens
of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall
abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of
life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal
protection of the laws”.
125
V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz. Einführung in die Dogmengeschichte des Satzes „nullum crimen,
nulla poena sine lege“..., op. cit., s. 45; J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op.
cit., s. 122-123.
126
Zob. w tym kontekście W.R. LaFave, Criminal law..., op. cit., s. 122.
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odpowiedzialności karnej. Z kolei, jeśli jednostka nie została odpowiednio ostrzeżona o
możliwych konsekwencjach prawnokarnych danego zachowania, warunek rzetelnego
postępowania karnego nie będzie spełniony. W późniejszym orzecznictwie amerykańskiego
Sądu Najwyższego (Supreme Court of the United States) spotkać się będzie można z tezą, że
klauzula ex post facto law zakazuje retroaktywnego ustanawiania norm prawnokarnych przez
władzę ustawodawczą, a klauzula due proces of law zakazuje osiągania tego samego skutku
przez władzę sądowniczą w drodze prawotwórstwa sądowego127. Patrząc na XVIII-wieczne
konstytucje amerykańskie z tej perspektywy, słusznie uznaje się je za kodyfikację gwarancji
odpowiadającej kontynentalnej zasadzie nullum crimen sine lege.
1.4. Podsumowanie
Patrząc na genezę zasady nullum crimen sine lege w pełni uzasadnione wydaje się
stwierdzenie, że stanowi ona wyraz idei bezpieczeństwa prawnokarnego – osiąganego na
zasadzie „samozabezpieczenia” się jednostki przed sankcją karą. Lektura ustawy karnej ma
dostarczyć jednostce informacji na temat zakresu kryminalizacji, w dalszej zaś kolejności –
pozwolić jej dostosować swoje zachowanie do przykazań prawa karnego. Jest to zatem
wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, gdzie szczególny akcent kładzie się
właśnie na samodzielną możliwość ustalenia zakresu kryminalizacji.
Choć zalążków idei bezpieczeństwa prawnokarnego powiązanej z przewidywalnością
konsekwencji prawnokarnych można się doszukać już w prawie rzymskim i średniowiecznej
Anglii, dopiero wiek Oświecenia zaczął ją łączyć z przepisem ustawy karnej – prawem
rozumianym w kategoriach lex, a nie ius. Szczegółowe postulaty zasady nullum crimen sine
lege, a to lex scripta (et praevia), lex certa i lex stricto, ukierunkowane na całkowite
związanie sędziego słowami ustawy, służyć miały osiągnięciu stanu bezpieczeństwa
prawnokarnego właśnie poprzez zapewnienie możliwości samodzielnego odczytania z ustawy
karnej wzoru powinnego postępowania i wystrzegania się zachowań, za które przewidziana
została sankcja karna. Znamienne, że nawet jeśli wdrożeniu zasady nullum crimen sine lege
do ustawodawstwa poszczególnych państw Europy kontynentalnej towarzyszył zamiar
wzmocnienia absolutnej władzy monarchy, jednostka mogła w ten sposób uzyskać gwarancję
bezpieczeństwa prawnokarnego.
127

Zob. orzeczenie w sprawie Bouie v. City of Columbia, 378 U.S. 347 (1964), gdzie czytamy: “If a state
legislature is barred by the Ex Post Facto Clause from passing such a law, it must follow that a State Supreme
Court is barred by the Due Process Clause from achieving precisely the same result by judicial construction”.
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Kodyfikacja prawa karnego i zakaz prawotwórstwa sądowego stanowiły dezyderaty ruchu
humanitarnego również na gruncie systemu common law. Choć do związana sędziego
słowami ustawy nigdy tu ostatecznie nie doszło nie doszło, próby czynione w tym zakresie w
państwach systemu civil law szybko ujawniły istotne problemy, z którymi idea sędziego jako
„słów ustawy” wiązać się miała w praktyce. Dalszy rozwój przedmiotowej zasady
sprowadzać się zresztą będzie do sanowania coraz to dalej idących odstępstw od ścisłej
realizacji poszczególnych szczegółowych postulatów.
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2. Rozwój zasady nullum crimen sine lege
2.1. Uwagi wstępne
Oświeceniową ideę związania sędziego słowami ustawy odczytywać należy jako wymóg
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych ukierunkowany na osiągniecie stanu
bezpieczeństwa prawnokarnego obywateli rozumianego jako obiektywna możliwość
samozabezpieczenia się przed sankcją karną poprzez dostosowanie swojego postępowania do
treści zawartego w ustawie zakazu prawnokarnego. Rozwój zasady nullum crimen sine lege
nie kończy się jednak w wieku XVIII. Na to jak współcześnie odczytywać można
przedmiotową zasadę istotny wpływ wywarła następnie XIX-wieczna doktryna niemieckiego
prawa karnego, w szczególności teoria przymusu psychicznego A. Feuerbacha, teorii norm
autorstwa K. Bindinga oraz koncepcja kodeksu karnego jako magna charta obywatela
podniesiona przez F. Liszta.
W ramach wyjaśnienia, jeśli zagrożenie karą uznaje się za podstawowy środek
prewencyjny, ukierunkowany nie tylko na zabezpieczenie pozycji jednostki względem
państwa (płaszczyzna wertykalna), ale także wzajemnych stosunków między obywatelami
(płaszczyzna horyzontalna), koncepcję tą łączyć należy przede wszystkim z teorią A.
Feuerbacha. Choć myśl taka obecna jest już u C. Beccarii, to A. Feuerbach czyni z zasady
nullum crimen sine lege element teorii kary, postrzegając zarazem ustawową typizację czynu
karalnego jako warunek sine qua non zarzutu winy. Godzi się zaznaczyć, że to właśnie on
posłużył się po raz pierwszy formułą nullum crimen, nulla peona sine lege (właściwie nulla
poena sine lege, nulla poena sine crimine oraz nullum crimen sine poena legali128) dla
określenia wymogu ustawowej wyłączności i określoności w prawie karnym 129. Z kolei, w
początkach XX w. idea prewencji generalnej na podstawie zagrożenia karnego zostaje
właściwie zastąpiona prewencją indywidualną opartą o wymierzoną sprawcy sankcję karną.
Założenie, że prewencyjne oddziaływanie prawa karnego nie może naruszać bezpieczeństwa
prawnokarnego jednostki, a to może się realizować tylko w granicach zakreślonych przez
128

P.J.A. Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts, Giessen 1801., s.

20.
129

Zob. K. Buchała i A. Zoll, W stupięćdziesięciolecie śmierci Paula Johana Anzelma Feuerbacha,
„Państwo i Prawo”, 1983, nr 12., s. 27, gdzie autorzy zaznaczają ponadto, iż pomimo niewątpliwego wpływu
wieku Oświecenia na rozwój idei legalizmu w prawie karnym, nową epokę, nowoczesną naukę prawa karnego
zapoczątkował właśnie Feuerbach. W tym tonie także S. Salmonowicz, Feuerbach - narodziny nowoczesnej
doktryny prawa karnego, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 1964, t.XVI, nr 1., s. 329; T. Bojarski, Typizacja
przestępstw i zasada nullum crimen sine lege (wybrane zagadnienia)..., op. cit., s. 147-148; J. Warylewski,
„Kierunki i szkoły w nauce prawa karnego”, op. cit., s. 68.
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ustawę karną – będącej tutaj magna charta przestępcy, zawdzięcza się tymczasem F.
Lisztowi. Podział struktury normatywnej przepisu karnego na normę sankcjonowaną i normę
sankcjonującą, zgodzie z uwagami poczynionymi we wprowadzeniu do niniejszej pracy –
problematyczny z perspektywy wymogu przewidywalności konsekwencji prawnokarnych w
zakresie, w jakim uznaje jednostkę za adresata normy sankcjonowanej, opiera się zasadniczo
na poglądach K. Bindinga i stworzonej przez niego teorii norm. Opis rozwoju zasady nullum
crimen sine lege wymaga uwzględnienia tych okoliczności.
Uzupełnieniem powyższych rozważań będzie przedstawienie nowoczesnej kodyfikacji
prawa karnego, ukształtowanej pod wpływem – większym bądź mniejszym – wszystkich tych
koncepcji, i analiza „nowoczesnego” spojrzenia na wymóg przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych. Mając na uwadze, że polski kodeks karny 1932 r. stanowi właśnie przykład
takiej kodyfikacji, a to uwzględniający zasadę nullum crimen sine lege, jak i ideę ochrony
społecznej130, analiza ta będzie już prowadzona z perspektywy polskiego systemu prawnego.
W zakresie, w jakim wywód wymagać będzie odwołania do całego ustroju państwa,
relewantnymi aktami będą tutaj odpowiednio Konstytucja marcowa z 1921 r. oraz
Konstytucja kwietniowa z 1935 r. Zwrócić należy w tym miejscu uwagę, że wraz z
rozpowszechnieniem idei konstytucjonalizmu z końcem XVIII w. nadrzędnym aktem
prawnym w systemie źródeł prawa czyni się konstytucję (ustawę zasadniczą), określającą
podstawy ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa, funkcjonowanie
najważniejszych organów państwowych oraz podstawowe prawa i wolności człowieka.
Notabene, taki charakter mają niewątpliwie XVIII-wieczne konstytucje poszczególnych
stanów Ameryki Północnej, także francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela.
Umieszczenie zasady nullum crimen sine lege na poziomie konstytucji ma z kolei ten walor,
że każdy wydawany w państwie akt prawny musi ją uwzględniać – jako regulację o
charakterze nadrzędnym.
Przełom XIX i XX w. uznać należy za kluczowy również dla rozwoju idei
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych w systemie common law. O ile bowiem
zakaz ex post facto law, odpowiadający kontynentalnemu postulatowi lex scripta et praevia,

130

Notabene, twórcy kodeksu, J. Makarewicz i W. Makowski, są jednymi z czołowych polskich
przedstawicieli socjologicznego kierunku w prawie karnym, który – o czym będzie jeszcze mowa – został
właśnie ukształtowany pod wpływem działalności naukowej F. Liszta. Por. J. Warylewski, „Kierunki i szkoły w
nauce prawa karnego”, op. cit., s. 79-81; W. Wróbel i A. Zoll, Polskie prawo karne: część ogólna..., op. cit., s.
54; M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia..., op. cit., s. 55.
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uznać należy za gwarancję właściwą dla czasów Oświecenia, tak w orzecznictwie sądowym
kształtują się gwarancje ekwiwalentne w pewnych stopniu do kontynentalnych postulatów lex
stricta oraz lex certa, a to zasada strict construction oraz doktryna void for vagueness. Co
istotne, uzasadnia się je właśnie ze wskazaniem na wymóg ostrzeżenia o odpowiedzialności
karnej131. Już w tym miejscu warto zaznaczyć, iż o ile w Europie kontynentalnej idea
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych zostanie podważona wraz z odejściem od
założenia „wszechwładności i wszechwiedzy ustawodawstwa”, w systemie anglosaskim
kształtuje się ona w oderwaniu od prawa statutowego, w związku z czym problemy ze
stworzeniem adekwatnego katalogu czynów karalnych na poziomie ustawy nie będą na nią
wywierać bezpośredniego wpływu.
2.2. Niemiecka doktryna prawa karnego w XIX w.
2.2.1. Teoria przymusu psychicznego A. Feuerbacha
Zostało już uprzednio zaznaczone, że postulat ustawowej określoności przestępstwa i
grożącej za jego popełnienie kary ma pierwotnie charakter prawnoustrojowy, konstytucyjny.
Jako osobę, która „przystosowała” go do potrzeb teorii prawa karnego, wskazuje się A.
Feuerbacha, przedstawiciela szkoły klasycznej w prawie karnym i twórcę kodeksu karnego
Królestwa Bawarii z 1813 r.132. Kluczową rolę w tym zakresie odegrała tymczasem stworzona
przez autora teoria przymusu psychologicznego (Theorie des psychologischen Zwanges),
gdzie wymóg ustawowej określoności prawa karnego stał się elementem teorii kary.
Przedstawiając główne założenia przedmiotowej teorii wyjść należy od tego, że
stosowanie sankcji karnej przez władzę państwową uzasadnione jest w ocenie A. Feuerbacha
koniecznością utrzymania bezpieczeństwa publicznego. Przypisana do danego czynu kara,
stanowiącą dolegliwość przewyższającą ewentualną korzyść z przestępstwa, oddziaływać ma
na psychikę potencjalnego sprawcy przestępstwa w ten sposób, że motywuje go do
zachowania zgodnego z prawem. Aby kara mogła stanowić skuteczny „bodziec hamujący”,
musi być jednak znana potencjalnemu sprawcy z wyprzedzeniem, nadto zaś – realna i

131

Zob. W.R. LaFave, Criminal law..., op. cit., s 93, 110; A. Ashworth, Principles of criminal law..., op. cit.,
s. 80; S. Pomorski, Amerykańskie common law a zasada nullum crimen sine lege: studium krytyczne
prawotwórstwa sądowego w amerykańskim prawie karnym..., op. cit., s. 95-97.
132
Zob. R. Dębski, Zasada nullum crimen sine lege i postulat wyłączności ustawy..., op. cit., s. 104; S.
Salmonowicz, Feuerbach - narodziny nowoczesnej doktryny prawa karnego..., op. cit., s. 333; S. Glaser, Nullum
Crimen Sine Lege..., op. cit., s. 30.
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nieuchronna133. Ustawowa określoność staje się tym samym warunkiem sine qua non
prewencyjnego oddziaływania ustawy karnej, nadto zaś – usprawiedliwieniem sankcji karnej.
Jeśli państwo nie zagroziło karą przed popełnieniem czynu zabronionego, nie podjęło próby
„psychicznego przymuszenia” jednostki do zarzucenia działań sprzecznych z zakazem
prawnokarnym, to stosowanie kary jest nieuzasadnione. Tak rozumianą zasadę nulla poena
sine lege uzupełnia zarazem wymóg, aby kara wymierzana była tylko w przypadku zaistnienia
czynu nią zagrożonego (nulla poena sine crimine) oraz aby do każdego czynu uznanego przez
ustawę za zabroniony przypisana została ustawowo określona kara (nullum crimen sine poena
legali)134.
Z teorią przymusu psychologiczne łączy się równocześnie teoria winy oparta o ustawowe
zagrożenie karą. Uznanie sprawcy za winnego (Imputativität) warunkowane jest bowiem
świadomością karalności danego zachowania, która to świadomości warunkowana jest z kolei
istnieniem ustawowego zakazu opatrzonego sankcją karną. Brak rzeczonego zakazu stanowi z
tej perspektywy swoistą okoliczność wyłączająca winę – jednostka nie została poddana
prewencyjnemu oddziaływaniu zagrożenia karnego. Innymi słowy, potrzeba zastosowania
represji prawnokarnej zachodzi tylko w przypadku, gdy zagrożenie karą jest w stanie wpłynąć
na zachowanie jednostki, patrząc zaś z drugiej strony – gdy czyn jednostki stanowi świadome
naruszenie prawnokarnego zakazu135. Notabene, jakkolwiek mogłoby się wydawać, że
przesłanką zawinienia czyni się subiektywną świadomość karalności, tak chodzi tu jednak o
świadomość potencjalną. Zaniechanie uzyskania odpowiednich informacji na temat
obowiązującego stanu prawnego (rzec można – zawiniony błąd co do prawa), względnie brak
należytej refleksji nad własnym zachowaniem co do możliwości naruszenia zakazu
prawnokarnego (błąd co do subsumpcji stanu faktycznego pod przepis prawny), nie będą tu
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Por. P.J.A. Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts..., op. cit., s.
15-17; P.J.A. Feuerbach, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts. Tom 1,
Erfurt 1799., s. 48-49. Zob. także S. Budziński, Wykład porównawczy prawa karnego..., op. cit., s. 299-300; E.
Krzymuski, Wykład prawa karnego ze stanowiska nauki i prawa austriackiego. Tom I..., op. cit., s. 31; S.
Salmonowicz, Z wieku Oświecenia: studia z dziejów prawa i polityki XVIII wieku..., op. cit., s. 105; K. Buchała i
A. Zoll, W stupięćdziesięciolecie śmierci Paula Johana Anzelma Feuerbacha..., op. cit., s. 28-29; J. Warylewski,
„Kierunki i szkoły w nauce prawa karnego”, op. cit., s. 67-68; L. Lernell, Podstawowe zagadnienia penologii...,
op. cit., s. 112-113; A. Ratajczak, Zarys wykładu prawa karnego..., op. cit., s. 73-74.
134
P.J.A. Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts..., op. cit., s. 20.
Zob. także R. Dębski, Zasada nullum crimen sine lege i postulat wyłączności ustawy..., op. cit., s. 104; J.
Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 115-116.
135
P.J.A. Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts..., op. cit., s. 72-73.
Zob. także W. Wolter, Wina w prawie karnym, Kraków 1954., s. 18-19.
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bowiem stanowić okoliczności usprawiedliwiającej136. Znamienne, że taka „obiektywna
możliwość świadomości karalności”, uwzględniająca w istocie zasadę ignorantia iuris nocet,
odpowiada zarazem postulatowi przewidywalności konsekwencji prawnokarnych – jednostka
ma mieć obiektywną możliwość zapoznania się z katalogiem czynów karalnych.
Stwierdzić należy w świetle powyższego, że A. Feuerbach, idąc z prądem ruchu
humanitarnego, prezentuje odmienne podejście do prewencji generalnej niż dotychczasowe.
W czasach feudalnych to nie zagrożenie karą, a dopiero jej wykonanie postrzegane było za
czynnik odstraszający członków społeczeństwa przed popełnianiem przestępstw. U A.
Feuerbacha egzekucja kary służyć ma „tylko” umacnianiu w społeczeństwie wyobrażenia o
realności i nieuchronności kary137. Notabene, teoria przymusu psychicznego ma niewątpliwie
dużo wspólnego z tworzoną w podobnym okresie koncepcją utylitarną J. Benthama. Godzi się
przy tym zaznaczyć, że w czasach współczesnych obu autorom wyraża się również poglądy o
prewencyjnym oddziałaniu jedynie wykonania kary. Przykładem jest tutaj teoria zapobieżenia
szczególnego K. Grolmana, gdzie prawo karne postrzega się jako narzędzie ochrony
społeczeństwa przede wszystkim przed jednostkami, które uprzednio dopuściły się już
przestępstwa, a odpowiednie środki karne mają być stosowanie niezależnie od możliwości
uprzedniego ustalenia przez sprawcę konsekwencji prawnokarnych przedsiębranego
postępowania138. W literaturze spotkać się zresztą można z poglądem, że teoria przymusu
psychicznego – akcentując indywidualną ocenę zysków i strat (w czym przypomina właśnie
koncepcję J. Benthama) – wyraża de facto ideę prewencji indywidualnej, nie zaś
generalnej139.
Wracając do kwestii prewencyjnego działania zagrożenia karnego warto przypomnieć, iż
koncepcja kary jako swoistego „bodźca czuciowego” właściwa jest również dla poglądów C.
Beccarii i J. Benthama. Już ci autorzy zwracali uwagę na odstraszające działanie sankcji
karnej jako nieuchronnej konsekwencji popełnienia czynu zabronionego, przyjmując zarazem,
że sama lektura ustawy karnej jest w stanie wpłynąć na zmniejszenie poziomu
136

Por. P.J.A. Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts..., op. cit., s.

48-49.
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E. Krzymuski, Wykład prawa karnego ze stanowiska nauki i prawa austriackiego. Tom I..., op. cit., s. 31;
S. Salmonowicz, Feuerbach - narodziny nowoczesnej doktryny prawa karnego..., op. cit., s. 335-336, przypis 12;
L. Lernell, Podstawowe zagadnienia penologii..., op. cit., s. 115.
138
E. Krzymuski, Wykład prawa karnego ze stanowiska nauki i prawa austriackiego. Tom I..., op. cit., s. 3233; J. Warylewski, Kara: podstawy filozoficzne i historyczne..., op. cit., s. 54. Zob. także porównanie koncepcji
Feuerbacha i Grolmana w: R. Hube, Ogólne zasady nauki prawa karnego..., op. cit., s. 195-196.
139
L. Lernell, Podstawowe zagadnienia penologii..., op. cit., s. 117. Uwagę na to zwrócić miał już K.
Grolman.
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przestępczości140. Wyraźny akcent na „przymus psychiczny” kładzie jednak dopiero A.
Feuerbach. Wymóg uprzedniego określenia w ustawie sankcji karnej, wprost nazwany
„zasadą nulla poena sine lege”, nabiera w ten sposób nowego, prawnokarnego znaczenia –
jako element teorii kary141. Jakkolwiek sam postulat ustawowej określoności czynu
zabronionego – odpowiadający formule „nullum crimen sine lege” – nie jest wyrażony
expresis verbis, to przyjmuje się powszechnie, iż mówiąc o nakazie ustawowej podstawy
karania A. Feuerbach ma na myśli zarówno określenie sankcji, jak i – właśnie – czynu,
będącego podstawą jej wymierzenia142. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż autor ten jest
klasycznym reprezentantem pozytywizmu prawniczego. Opowiadając się za rozdziałem
prawa i moralności podkreśla on mianowicie, że represja ze strony państwa może być
zastosowana tylko w przypadku popełnienia czynu naruszającego pozytywny przepis prawny.
Konsekwentnie, kara jest reakcją na popełniony w przeszłości czyn, wywołujący zmiany w
świecie zewnętrznym, a czyn ten musi być zjawiskiem „poznawalnym” – ustawowo
określonym143.
Ustawa karna jest w świetle powyższego zarówno źródłem, jak i granicą karalności, oraz
chroni obywateli nie tylko przed przestępczością, ale także przemocą ze strony państwa. W
tym też zakresie teoria przymusu psychicznego realizować ma oświeceniowy postulat
bezpieczeństwo prawnokarnego obywateli144. Rolę sędziego A. Feuerbach sprowadza
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Warto dodać, iż dla K. Monteskiusza i C. Beccarii kluczowe znaczenie prewencyjne miała mieć właśnie
nieuchronności sankcji karnej (w opozycji do jej surowości). Zob. K. Monteskiusz, O duchu praw..., op. cit., s.
82; C. Beccaria, O przestępstwach i karach..., op. cit., s. 138.
141
Zob. także R. Hube, Ogólne zasady nauki prawa karnego..., op. cit., s. 40-42, gdzie podkreśla się wymóg
prospektywności ustawy karnej.
142
R. Dębski, Zasada nullum crimen sine lege i postulat wyłączności ustawy..., op. cit., s. 104-105 i
cytowana literatura. Zob. także R. Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze
norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie..., op. cit., s. 16-18.
Autor wskazuje w tym miejscu za K. Tiedmannem, że możliwym powodem początkowego przedkładania
ustawowej określoności kary nad określoność samego czynu są koncepcje właściwe dobie Oświecenia. W
przepisach prawa karnego upatrywano bowiem sankcji za naruszenie subiektywnych i indywidualnych praw
innych osób, które – w myśl tzw. reguły wzajemności (Gegenseitigkeitsprinzip) – powinny być każdemu znane
jako odpowiadające treścią ich własnym prawom. Zob. także T. Bojarski, Typizacja przestępstw i zasada nullum
crimen sine lege (wybrane zagadnienia)..., op. cit., s. 148 i cytowana literatura. Por. jednak T. Dukiet-Nagórska,
„Zasada określoności czynu zabronionego w obowiązującym w Polsce prawie karnym na tle jej europejskich
korzeni i common law”, op. cit., s. 857-858, gdzie wskazuje się na E. Belinga jako właściwego prekursora
zasady określoności typu czynu karalnego. W tym kontekście zob. także I. Andrejew, Podstawowe pojęcia nauki
o przestępstwie, Warszawa 1988., s. 127.
143
S. Salmonowicz, Feuerbach - narodziny nowoczesnej doktryny prawa karnego..., op. cit., s. 335-336.
144
K. Buchała i A. Zoll, W stupięćdziesięciolecie śmierci Paula Johana Anzelma Feuerbacha..., op. cit., s.
27. A. Feuerbach charakteryzowany jest jako rzecznik ówczesnego mieszczańska niemieckiego, dla którego
największą wartością było bezpieczeństwo prawne. Tak S. Salmonowicz, Feuerbach - narodziny nowoczesnej
doktryny prawa karnego..., op. cit., s. 334-335.
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wyłącznie do dokonywania subsumcji stanu faktycznego pod przepis ustawy i stosowania
przewidzianej w nim kary. Podobnie jak C. Beccaria, opowiada się on za eliminacją z procesu
sądowego stosowania prawa etapu jego interpretacji, który charakteryzować ma się w jego
ocenie zbytnim subiektywizmem145. Działaniu temu sprzyjać ma tymczasem udoskonalenie
techniki legislacyjnej. Wśród sformułowanych przez autora wymogów formalnych
ustawodawstwa karnego znajduje się jasność i zwięzłość języka (rozumiana jako unikanie
kazuistyki i zarazem wysokiego stopnia abstrakcyjności), ostrość i jednoznaczność
używanych pojęć oraz przejrzystość i logiczny układ systematyczny aktu prawnego. Tylko
tak skonstruowana ustawa, precyzyjnie określająca sferę czynów zagrożonych sankcją karną,
jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo prawnokarne jednostki146. Odwołując się na
marginesie do współcześnie przypisywanych prawu karnemu funkcji stwierdzić należy
konsekwentnie, iż kategoryczny zakaz wykładni vel nakaz ścisłej wykładni ustawy karnej
przesądza tutaj o tym, że ochrona dóbr społecznie wartościowych jest zadaniem
ustawodawcy, który tak ma skonstruować ustawę karną, aby powstrzymać potencjalnych
przestępców – na zasadzie „przymusu psychicznego” – przed naruszeniem dóbr społecznie
wartościowych, nie zaś sędziego orzekającego w indywidualnej sprawie karnej. Innymi
słowy, funkcja ochronna prawa karnego (wymiar horyzontalny) może się realizować tylko w
takim zakresie, w jakim nie dochodzi do naruszenia bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki
(wymiar wertykalny). Odpowiada to tym samym założeniom C. Beccarii. Dodać jednocześnie
należy, że ów zakaz wykładni ustawy karnej współgra z obiektywną możliwością
świadomości karalności jako przesłanką winy. Przyjęte przez sąd znaczenie odnośnych
przepisów prawnokarnych winno tu bowiem odpowiadać temu, co sama jednostka mogłaby
wyczytać z ustawy karnej. Zarzut „możliwie świadomego” naruszenia zakazu prawnokarnego
jest tym samym uzasadniony.
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Celem pozbawienia sędziego możliwości jakiegokolwiek różnicowania sankcji karnej stosowanej wobec
różnych oskarżonych za popełnienie takiego samego czynu kodeks przewidywał kary bezwzględnie oznaczonej.
K. Sójka-Zielińska, Historia prawa..., op. cit., s. 281. Co więcej, z tzw. „Uwag do Kodeksu karnego Królestwa
Bawarii zgodnie z protokołami królewskiej Tajnej Rady” wynikało, iż zakazane jest publikowanie komentarzy
do tejże ustawy, zaś praktycy i pracownicy naukowi powinni korzystać jedynie z tekstu ustawy oraz
przedmiotowych „Uwag”. Zob. V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz. Einführung in die Dogmengeschichte des
Satzes „nullum crimen, nulla poena sine lege“..., op. cit., s. 20; J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność
w prawie karnym..., op. cit., s. 117, przypis 60. Zwraca się tutaj uwagę, iż zakaz taki umacniać miał władzę
panującego. Wydaje się jednak, że teza odmienna, a to iż miało to na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa
prawnego jednostki przed „chwiejną wykładnią” ze strony władzy sądowniczej, także byłaby uzasadniona.
146
S. Salmonowicz, Feuerbach - narodziny nowoczesnej doktryny prawa karnego..., op. cit., s. 336.
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Mimo doniosłego znaczenia koncepcji A. Feuerbacha dla rozwoju teorii prawa karnego,
koncepcja ta – zwłaszcza w zakresie, w jakim odwołuje się do przymusu psychicznego –
spotkała się z zasadniczą krytyką w literaturze przedmiotu. Jednym z pierwszych zarzutów,
podnoszonych zresztą i dzisiaj147, jest tutaj okoliczność, iż teorii tej nie sposób odnieść do
czynów nieumyślnych – gdy brak jest zamiaru, na który przepis ustawy karnej mógłby
wywrzeć wpływ. Mając to na uwadze, A. Bauer przedstawia alternatywną teorię
„upomnienia” (Warnungstheorie), wskazując, iż w odniesieniu do czynów nieumyślnych, a to
„występków z winy, które przez opuszczenie zastanowienia się nad skutkami czynu
powstają”, celem zagrożenia karnego jest – właśnie – „upominanie” społeczeństwa,
wyrobienie w nim przekonania, iż konsekwencją popełnienia czynu zabronionego przez
ustawę jest sankcja karna148. Owo „zastanowienie się” nad własnym działaniem
(zaniechaniem), nad jego konsekwencjami, oznacza najpewniej to, co współcześnie
nazwalibyśmy przestrzeganiem reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach,
warunkujących odpowiedzialność karną za czyn nieumyślny. Spotkać się przy tym można z
poglądem, iż „przymusem psychicznym” do zachowania większej ostrożności byłoby
wykonanie kary za uprzednio popełnione przestępstwo nieumyślne149.
Optykę „upomnienia”, a nie „przymusu psychicznego”, zdaje się przyjmować również R.
Hube. Akceptując teorię A. Feuerbacha w zakresie prewencyjnego oddziaływania zagrożenia
karnego twierdzi on mianowicie, iż w kontekście tym nie chodzi wyłącznie o odstraszenie
osoby, która chce popełnić przestępstwo (ma już odpowiedni zamiar), ale o jednoczesne
upomnienie wszystkich członków społeczeństwa, których uznać należy za „domniemanych
przestępców”, mogących chcieć naruszyć prawo w przyszłości150. Warto dodać, iż jakkolwiek
R. Hube opiera odpowiedzialność karną na zasadzie nullum crimen sine lege, tak uzasadnia to
przede wszystkim względami sprawiedliwościowymi. Podanie do publicznej wiadomości, iż
naruszenie ustawy pociągnie za sobą określoną sankcję karną, usprawiedliwia bowiem samą
karę. Jak czytamy, „Można natenczas dla usprawiedliwienia kary powołać się ieszcze na to,
że każden wiedząc o karze i znając iey wielkość, skoro popełnia występek, tem samem
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K. Buchała i A. Zoll, W stupięćdziesięciolecie śmierci Paula Johana Anzelma Feuerbacha..., op. cit., s.

32.
148

Zob. R. Hube, Ogólne zasady nauki prawa karnego..., op. cit., s. 198-199.
D. Janicka, Spór o teorie kary w dobie klasycznej szkoły prawa karnego na ziemiach polskich i
niemieckich w XIX wieku, „Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności”, 2000, nr 2., s. 120 i
cytowana literatura.
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Tak R. Hube, Ogólne zasady nauki prawa karnego..., op. cit., s. 41.
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nieiako zezwala na wykonanie kary zagrożonej i sam się iey poddaie”151. W dalszym ciągu
jest to zatem idea przewidywalności konsekwencji prawnokarnych – aby móc uznać sankcję
karną za usprawiedliwioną, jednostka musi mieć możliwość zapoznania się z katalogiem
czynów karalnych i przewidzianymi za nie karami. Popełnienie czynu zabronionego,
postrzegane za wyraz decyzji woli jednostki, oznacza zaś w tym przypadku „zezwolenie” na
użycie w stosunku do niego państwowej władzy karania. Notabene, potrzebę prospektywnego
oddziaływania ustawy karnej uzasadnia się właśnie ze wskazaniem, że jej wsteczne działanie
godziłoby w bezpieczeństwo prawnokarne jednostki. Otóż, „Gdzie wymierzane zostaią kary
w ustawach nieobięte, tam niema pewności zachowania osobistey swobody, tam
przedsięwzięte czyny nie mogą bydź w uczuciu wewnętrznego pokoiu dokonane. Wszystkie
te widoki prowadzą do innego, niemniey ważnego wniosku, iż ustawa karna w żaden sposób
nie może wstecznie działać”152.
Ustawowa określoność prawa karnego również u R. Hubego stanowi przesłankę
zawinienia w tym znaczeniu, że możliwość postąpienia zgodnie z prawem warunkowana jest
możliwością świadomości karalności danego zachowania153. Znajomość ustawy karnej
postrzega on przy tym za obowiązek spoczywający na każdym członku społeczeństwa, w
związku z czym braki w tym zakresie nie mogą stanowić usprawiedliwienia – w myśl zasady
ignorantia legis non excusat. Jak czytamy, „[…] z rozwiniętych w obecnym ustępie poięć [z
zasady nulla poena sine lege oraz nullum crimen sine poena legali – przypis A.R.] wynika, że
popełniający przestępstwo, będąc powołany do odpowiedzialności, nie może się
niewiadomością ustawy wymawiać. Jakoże w istocie ten tylko może bydź członkiem
społeczeństwa, kto zna granice swey wolności prawney. Granice te są opisane w ustawach, a
ustawy nic więcey w sobie nie obeymuią, iak oznaczenie tego, co człowiekowi z natury
społeczeństwa w którem żyie służy. W ustawach są złożone poięcia przyrodzonych
społeczeńskich praw”154.
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Ibid., s. 40-41. Zob. także K. Buchała i A. Zoll, W stupięćdziesięciolecie śmierci Paula Johana Anzelma
Feuerbacha..., op. cit., s. 30.
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Zob. R. Hube, Ogólne zasady nauki prawa karnego..., op. cit., s. 414-415.
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Godzi się w tym miejscu stwierdzić, że doniosłość ustawy karnej w zakresie ochrony
praw i wolności obywatelskich ma u R. Hubego pewien specyficzny wymiar. Jakkolwiek o
zakresie i intensywności kryminalizacji decydować ma wyłącznie ustawa 155, tak – jak wynika
z powyższego – treść tejże ustawy kształtuje prawo naturalne, „przyrodzone społeczeńskie
prawa”. Gdy weźmie się teraz pod uwagę okoliczność, iż autor zajmuje odmienne stanowisko
niż A. Feuerbach w kwestii wykładni prawa, zarówno obiektywna możliwość świadomości
karalności jako przesłanka zawinienia, jak i sama idea przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych jawić się mogą jako iluzoryczne. R. Hube jest mianowicie zdania, że ustawy
„żyją” tylko dzięki naukowej interpretacji156. Postulat związania sędziego słowami ustawy
autor rozumie jako przeciwdziałanie nadużyciom władzy sądowniczej, co w czasach K.
Monteskiusza i C. Beccarii było przedmiotem szczególnie ostrej krytyki. Dopóki wykładnia
ma „rozsądny” charakter nie powinno się jej jednak zakazywać. Owa rozsądność przejawiać
ma się natomiast tym, że z przepisu ogólnego wyciąga się wnioski szczegółowe. Działanie
odmienne, wyciąganie wniosków ogólnych z przepisu szczegółowego, uznaje już za
niedopuszczalne, ponieważ osiągnięty w ten sposób rezultat odbiegać będzie od litery
prawa157. Za dozwolone uznaje on w konsekwencji inne metody wykładni niż wykładnia
literalna, w tym wykładnię logiczną, gdzie znaczenie odnośnego tekstu prawnego ustala się
„przez porównanie szczególnych przepisów, lub przez wnioskowanie z wiadomych na
niewiadome”158, oraz wykładnię historyczną, gdzie znaczenie ustala się na podstawie analizy
„źródła ustawy”159. Co jawi się tutaj problematycznie, zaszłości te wykraczają niewątpliwie
poza to, co „intelektualnie” dostępne jest dla jednostki. Wykładnia logiczna wymaga
szerszego spojrzenia na obowiązujące ustawodawstwo i znajomości rozmaitych reguł
wnioskowań prawniczych, podczas gdy zwykły obywatel nie posiada zasadniczo kompetencji
językowej w zakresie języka prawnego. Wykładnia historyczna o tyle jest tymczasem
problematyczna, że wymaga analizy materiałów źródłowych, które w ogóle mogą nie być dla
niego dostępne (zwłaszcza, że w czasach współczesnych R. Hubemu odnosić się należy do
155

Autor jednoznacznie się co do tego wypowiada, wskazując na istniejące w tym zakresie różnice
pomiędzy prawem prywatnym i prawem karny. „W zakresie prawa prywatnego – jak czytamy – są zawsze
pewne stosunki istnieiące w życiu narodu, choć w ustawach nie są oznaczone. Lecz w zakresie praw karnych to
tylko iest karą, to tylko występkiem, co wyraźnie za karę lub występek iest uznane”. Ibid., s. 414.
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Ibid., s. 429.
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Zob. Ibid., s. 429-430.
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Zob. Ibid., s. 431-432. Metodę tę nazywa autor również wykładnią analogiczną, co do zasady nie
wykraczającą jednak poza ramy wyznaczone ustawą.
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Ibid., s. 432-433.
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ustawodawstwa obcego). Osiągnięty in concreto rezultat interpretacyjny niekoniecznie będzie
zatem odpowiadać temu, co jednostka samodzielnie mogłaby wyczytać z odnośnego przepisu
ustawy. Z drugiej jednak strony, R. Hube zdaje się właśnie zakładać, iż z ustawy
interpretowanej w sposób „rozsądny” i tak nie można wyczytać nic więcej niż to, co wynika z
owych powszechnie znanych „przyrodzonych społeczeńskich praw”.
Innym argumentem już wówczas podnoszonym przeciwko teorii przymusu psychicznego
jest okoliczność, iż bazuje ona na założeniach sprzecznych z „naturą ludzką”160. Zdaniem
mianowicie S. Budzińskiego zagrożenie karą z tego powodu nie jest w stanie zapobiec
popełnieniu przestępstwa, iż przestępstwo wynika zazwyczaj z „irracjonalnej namiętności”.
Sprawca łudzi się najczęściej, iż jego czyn nie zostanie wykryty i tym samym pozostanie
bezkarny. Zaznacza on zarazem, iż analiza, na ile grożąca in concreto kara przysporzy
sprawcy więcej dolegliwości niż ewentualna korzyść z przestępstwa, wymaga dokładniejszej
znajomości prawa, czego – wbrew założeniom teorii A. Feuerbacha – nie można przypisać
każdej jednostki161. Znamienne przy tym, iż S. Budziński sam postrzega ustawowy katalog
czynów karalnych jako informację dla obywateli, jakich zachowań winni się oni wystrzegać –
właśnie jako zakazanych pod groźbą kary. Przestępstwo rozumie on jako czyn „celom
państwa przeciwny” oraz „przez ustawę za ulegające karze uznane”, gdzie element zagrożenia
karą przez ustawę jest kluczowy – to on odróżnia przestępstwa od innych czynów
karygodnych162. O tym, iż przepis ustawy karnej postrzegany jest jako adresowany również
do obywatela, świadczyć może podejście autora do kwestii temporalnego zakresu
zastosowania ustawy karnej. „Przepis karny – jak wyjaśnia – nie-tylko jest wskazówką dla
sędziego, w jaki sposób ma służące państwu prawo karania wykonywać, lecz zarazem jest
nakazem lub zakazem, mającym moc obowiązującą. Gdyby przepis karny był tylko
wskazówką dla sędziego, musiałby sędzia stosować go do wszelkich czynów, bez względu na
to, kiedy dokonane zostały. Lecz przepis ten jest publicznym zakazem; zakaz ten naruszony
160

Współcześnie podkreśla się tutaj jej „nieadekwatność” do rzeczywistości, oparcie na powierzchownej
znajomości psychiki człowieka, w tym motywacji zachowań ludzkich. Tak K. Buchała i A. Zoll, W
stupięćdziesięciolecie śmierci Paula Johana Anzelma Feuerbacha..., op. cit., s. 32. L. Lernell zwraca w tym
kontekście uwagę, że ludzie kierują się raczej doświadczeniem, wiedzą o funkcjonowaniu kary kryminalnej w
praktyce. Fakty dobitnie bowiem przemawiają do ludzkiej wyobraźni i rozsądku, i jako takie prędzej wpłynął na
postępowanie jednostki niż sama świadomość ustawowego zagrożenia karą. Zob. L. Lernell, Podstawowe
zagadnienia penologii..., op. cit., s. 116-118.
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S. Budziński, Wykład porównawczy prawa karnego..., op. cit., s. 301-302. Zob. także K. Buchała i A.
Zoll, W stupięćdziesięciolecie śmierci Paula Johana Anzelma Feuerbacha..., op. cit., s. 31; L. Lernell,
Podstawowe zagadnienia penologii..., op. cit., s. 116.
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S. Budziński, Wykład porównawczy prawa karnego..., op. cit., s. 31, 57-58.
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być może tylko wtedy, gdy istniał w chwili dokonania karygodnego czynu” 163. Adresatem
publicznego zakazu jest rzecz jasna obywatel.
Dodać w tym miejscu należy, że również S. Budziński uznaje etap wykładni prawa za
nieodłączny w procesie stosowania prawa, rozumiejąc pod tym pojęciem „działalność
umysłu, opartą na pewnych prawidłach i mającą na celu zrozumienie treści przepisów, czyli
pojęcie dokładne myśli zawartej w wyrazach, w jakie je przyoblókł prawodawca” 164. Jako
możliwe metody interpretacji wskazuje on wykładnię gramatyczną, uwzględniającą zwyczaj
językowy i składnię gramatyczną, oraz wykładnię logiczną, której przypisuje subsydiarny
charakter. Znaczenie odnośnego przepisu ustala się w tym przypadku w oparciu o jego genezę
(wykładnia logiczna historyczna) lub jego związek z innymi przepisami (wykładnia logiczna
dogmatyczna). Co więcej jednak, autor opowiada się za ograniczonym dopuszczeniem
analogii w prawie karnym. Ustawa karna stanowi w jego ocenie organiczną całość, w której
wszelkie zidentyfikowane „przerwy” należy na bieżąco uzupełniać 165. Zdając sobie przy tym
sprawę, że przeciwko stosowaniu w prawie karnym analogii przemawia potrzeba ochrony
wolności obywateli, których w przypadku wnioskowania per analogiam karze się za to, że nie
potrafili „odgadnąć naukowego wywodu”, ogranicza jej zastosowanie tylko do przypadków,
kiedy wola prawodawcy co do uznania danego czynu za karalny jest „niewątpliwa”166.
Stwierdzić w tym miejscu jednak wypada, iż nawet uwzględniwszy takie zastrzeżenie, ustawa
karna dostarczyć może obywatelowi jedynie ogólną informację o zakresie kryminalizacji,
który in concreto może zostać rozszerzony. O ile zatem stanowi ona podstawę
samozabezpieczenia się jednostki przed sankcją karną, to sam zakres bezpieczeństwa ulega
„ograniczeniu” poprzez dopuszczenie istnienia pewnej sfery niepewności co do konsekwencji
prawnokarnych, w której wymaga się od niej analizy, czy dane zachowanie jest karygodne i
czy ustawodawca „niewątpliwie” chciałby je obłożyć karą. Notabene, podobną „ograniczoną”
gwarancję bezpieczeństwa prawnokarnego zapewniałby duński i islandzki system prawa
karnego, gdzie od wymogu ustawowej wyłączności prawa karnego czyni się wyjątek na rzecz
„całkowitej analogii”.
Na problem powszechnej znajomości prawa w kontekście „przymusu psychicznego”
zwraca uwagę także E. Krzymuski. Podnosi on mianowicie, iż teoria A. Feuerbacha upatruje
163

Ibid., s. 42.
Ibid., s. 35.
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Ibid., s. 37-38.
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usprawiedliwienia kary w „czysto dowolnej fikcji”, że każdy obywatel zna ustawę karną,
ogłoszoną zgodnie z przepisami prawa167. Sam proponuje jednak koncepcję, której istota jest
w gruncie rzeczy tożsama. Ustawowe zagrożenie karą uznaje on za podstawowy środek
prewencyjny, który może odstraszyć potencjalnych sprawców przestępstw przed ich
popełnianiem, i jako takie pełni ono, podobnie jak u R. Hubego, funkcję legitymizującą
państwowe ius puniendi168. Dopóki państwo nie podejmie odpowiednich działań
prewencyjnych mających na celu powstrzymanie obywateli przed angażowaniem się w
zachowania uznawane za karygodne – przez co w pierwszej kolejności rozumieć należy
właśnie wprowadzenie zagrożenia karą, to nie sposób uznać wymierzonej następnie kary za
usprawiedliwioną. W tej sytuacji nie zostaje spełnione kryterium konieczności. Gdyby dany
czyn został uznany przez ustawę za przestępstwo i opatrzony odpowiednią sankcją karną,
mogłoby się to bowiem okazać działaniem wystarczającym dla powstrzymania sprawcy przed
jego popełnieniem169.
Przyjęta przez E. Krzymuskiego koncepcja, w zakresie, w jakim czyni jednostkę
adresatem przepisu prawnokarnego, zdaje się tym samym współgrać z ideą przewidywalności
konsekwencji prawnokarnych. Nawet jeśli powszechna znajomość ustawy karnej jest fikcją,
to dopóki jednostka, które chce się dowiedzieć, za jakie czyny spotkać ją może kara, ma taką
obiektywną możliwość, zasada nullum crimen sine lege – rozumiana jako wymóg
167

E. Krzymuski, Wykład prawa karnego ze stanowiska nauki i prawa austriackiego. Tom I..., op. cit., s. 36,
przypis 1. Krytyka E. Krzymuskiego koncentrowała się głównie na tym, iż „przymus psychiczny” uzasadniał
jednakowo surowe zagrożenie karą w przypadku każdego przestępstwa – tak, aby rachunek zysków i strat
zawsze wychodził na niekorzyść przestępstwa. Mając na uwadze, że ludzie skłonni są na co dzień popełniać
raczej drobniejsze przestępstwa niż zabójstwo czy rozbój (autor posługuje się tu przykładem cudzołóstwa,
wówczas karalnego, oraz udziałem w grach zakazanych przez państwo), teoria A. Feuerbacha uzasadniałaby
wyższy wymiar kary za czyny drobniejsze, powszechniejsze, nieodstraszające samą swą „naturą”. E. Krzymuski,
odmiennie niż A. Feuerbach, opowiadał się przeciwko rozdziałowi prawa i moralności, uznając za przestępstwo
czyn zabroniony przez prawo – posiadające jednocześnie negatywną ocenę moralną. Stąd kara winna
odpowiadać stopniowi społecznej szkodliwości czynu, notabene jak u C. Beccarii. Zob. E. Krzymuski, Wykład
prawa karnego ze stanowiska nauki i prawa austriackiego. Tom I, Kraków 1901., s. 34-35, 135 i n. Tak również
R. Hube, Ogólne zasady nauki prawa karnego..., op. cit., s. 41.
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przewidywalności konsekwencji prawnokarnych – nie jest naruszona. Również w tym
przypadku problem sprowadzałby się jednak do wykładni prawa. Interpretację postrzega E.
Krzymuski w kategoriach uzgodnienia tekstu prawnego z wolą ustawodawcy, i o tyle uznaje
ją za konieczną, że terminy ustawowe w niejednym przypadku okazują się wieloznaczne170.
Wybór pomiędzy kilkoma alternatywnymi znaczeniami ma się odbywać za pomocą wykładni
logicznej (dogmatycznej lub historycznej)171, w związku z czym można mieć wątpliwości,
czy zwykły obywatel analizując swoją sytuacje prawną byłby w stanie dojść do takich samych
rezultatów interpretacyjnych co sąd karny. Zwrócić należy niemniej uwagę na pewien
„gwarancyjny” akcent w przyjętej przez E. Krzymuskiego koncepcji wykładni prawa
karnego. Otóż jeśli wykładnia logiczna nie doprowadziłaby do jednoznacznych rezultatów, to
„według powszechnie przyjętej reguły, powinniśmy nasze wątpliwości rozstrzygać w duchu
najkorzystniejszym dla oskarżonego (in re dubia benignior est interpretatio facienda)”172. W
sposób podobny podchodzi on do kwestii analogii w prawie karnym. Zważywszy na
dolegliwości, które pociąga za sobą sankcja karna, za nieuprawnione („zbyt śmiałe”) uznaje
przypuszczanie, że ustawodawca chciał uznać za przestępstwo jakiś czyn, którego wcześniej
nie przewidział, odpowiednio – że chciał go obłożyć inną karą, niż ustawowo określona.
Wszelkie wątpliwości co do zakresu kryminalizacji winno się rozstrzygać in mitius173. Dziś
mówi się w tym kontekście o dyrektywie interpretacyjnej in dubio pro reo. Stwierdzić jednak
należy, iż dopuszczenie wykładni innej niż gramatyczna (literalna), nawet przy wykluczeniu
analogii i uznaniu reguły in re dubia benignior est interpretatio facienda, podważa możliwość
samodzielnego ustalenia konsekwencji prawnokarnych danego zachowania.
W świetle powyższego, o ile sama perspektywa przymusu psychicznego, jaki wywierać
ma na jednostkę ustawowe zagrożenie karą, nie spotkała się co do zasady z aprobatą w XIXwiecznej doktrynie prawa karnego, tak, paradoksalnie, idea prewencyjnego oddziaływania
przepisu prawnokarnego, z którą wiąże się właśnie ów przymus psychiczny, została tutaj
zaakceptowana. Z tej tymczasem perspektywy prawo karne pełni funkcję regulatora
stosunków społecznych, gdzie przewidziana za popełnienie danego czynu sankcja karna
motywować ma obywateli do unikania tego typu czynów. Podkreśla się tu jednak, iż nie jest
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Koncepcje te pojmowane są podobnie jak u S. Budzińskiego. Zob. E. Krzymuski, Wykład prawa karnego
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to wyłączny środek kształtowania ludzkich zachowań, a ma on zasadniczo, podobnie jak w
ocenie C. Beccarii, charakter subsydiarny – winien znajdować zastosowanie tylko w
odniesieniu do dóbr szczególnie wartościowych dla społeczeństwa oraz tylko w sytuacji,
kiedy żaden środek prewencyjny lub represyjny, inny niż sankcja karna, nie byłby w stanie
ich zabezpieczyć w sposób wystarczający174.
2.2.2. Teoria norm Bindinga
Wyjaśnić należy na wstępie, iż K. Binding nie zajmował się w sposób bezpośredni zasadą
nullum crimen sine lege. Na gruncie opracowanej przez siebie teorii norm zanegował jednak
rolę zagrożenia karnego jako środka prewencji ogólnej, przyjmując, iż treść ustawy karnej jest
dla jednostki irrelewantna. Mając zaś na uwadze, że koncepcja ta leży u podstaw
przyjmowanego współcześnie podziału struktur normatywnych w prawie karym na normę
sankcjonowaną i sankcjonującą, wymaga w tym miejscu odrębnej analizy. Jeśli mówienie o
gwarancji przewidywalności konsekwencji prawnokarnych budzić dziś może kontrowersje,
wynika to, zdaniem autora niniejszej pracy, z uznania jednostki za adresata wyłącznie normy
prawnej spoza systemu prawa karnego vel normy sankcjonowanej.
Przechodząc do choćby skrótowego przedstawienia opracowanej przez K. Bindinga
koncepcji, wskazać należy, iż autor wychodzi od rozróżnienia przepisu prawnokarnego
(Rechtssatz als Strafgesetz) i normy prawnej (Rechtssatze als Norm), za której przekroczenie
przepis ten przewiduje sankcję karną. Przepis prawnokarny, którego dyspozycja sprowadza
się do nakazu wymierzenia kary na wypadek popełnienia określonego czynu zabronionego,
adresowany jest wyłącznie do organów władzy państwowej – wszak określa on wyłączanie
ich kompetencje. Jednostka popełniając ów czyn zabroniony nie narusza tym samym przepisu
prawnokarnego, a inną normę prawną, której dyspozycją jest wzór nakazanego lub
zakazanego postępowania. Norma ta leży co prawca u podstaw przepisu prawnokarnego,
niemniej ma od niego niezależny charakter. Konsekwentnie, skoro nakazane lub zakazane
zachowanie wyrażone jest w odrębnej normie prawnej, do której przepis prawnokarny tylko
się odwołuje, to do obywateli adresowana jest właśnie owa norma – określająca prawa i
obowiązane im z kolei przynależne. Co istotne, przepis prawnokarny zawarty jest w ustawie
karnej, podczas gdy norma prawna pochodzi co do zasady spoza systemu prawa karnego.
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Ibid., s. 140-141. Zob. także A. Zębik, Przestępstwo, wina i kara w poglądach Edmunda Krzymuskiego,
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica”, 1984, nr 22., s. 82-84.
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Znamienne, że nie musi być ona w ogóle skodyfikowana. K. Binding przyjmuje tutaj, iż
normy prawne są w społeczeństwie powszechnie znane, ponieważ najczęściej stanowią one
„dziedzictwo tysięcy lat”175.
Z podejściem tym łączy się zarazem odrzucenie teorii „przymusu psychicznego” jako
uzasadnienia państwowego ius puniendi, czy szerzej – uzasadnienia go na zasadzie
uprzedniego ustawowego zagrożenia karą za popełnienie danego czynu. Autor przyjmuje, że
sama przewidziana w ustawie sankcja karna z tego powodu nie stanowi przeciw-motywu dla
popełnienia przestępstwa, iż sprawca działa w nadziei na bezkarność176. (K. Binding jest tym
samym bardziej konsekwentny w swych rozważaniach niż S. Budziński). Upoważnienie
państwa do stosowania sankcji karnej wyprowadza on tymczasem, zgodnie z założeniami
retrybutywizmu, z samego faktu naruszenia normy prawnej, a zważywszy że norma ta
pochodzić ma spoza systemem prawa karnego – z naruszenia porządku prawnego w ogóle177.
Autor przyjmuje, iż każdy czyn sprzeczny z porządkiem prawnym może być uznany za
przestępstwo (straffähige Delikt), czynem karalnym stanie się natomiast wtedy, gdy państwo
uzna za właściwe wymierzyć za niego karę (strafbare Delikt)178. Oderwanie wzorca
nakazanego lub zakazanego jednostce zachowania od ustawy karnej prowadzi z kolei do
podważenia wymogu przewidywalności konsekwencji prawnokarnych. Jednostka kierować
ma się normami prawnymi wyznaczającymi sferę bezprawności, nie zaś treścią ustawy karnej.
Co znamienne, postulat nulla poena sine lege (nullum crimen sine lege) nazywa on „tyranią”,
a zakaz stosowania analogi – „niegodnymi kajdanami”, czy nieuzasadnionym wyrazem troski
o przestępcę179.
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Por. K. Binding, Handbuch des Strafrechts, Lipsk 1885., s. 155 i n.; K. Binding, Die Normen und ihre
Űbertretung, Lipsk 1890., s. 4 i n. Zob. Także V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz. Einführung in die
Dogmengeschichte des Satzes „nullum crimen, nulla poena sine lege“..., op. cit., s. 63; R. Dębski,
Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu
czynu zabronionego nie określonych w ustawie..., op. cit., s. 52-54.
176
K. Binding, Grundriss des Deutschen Strafrechts. Allgemeiner Teil, Lipsk 1902., s. 191.
177
Zob. Ibid., s. 184. Zwrócić należy tu jednak uwagę na „ukryty cel” ustawodawstwa karnego w postaci
wymuszenia posłuchu dla norm prawnych. Skoro kara ma być potwierdzeniem obowiązującego prawa,
przymusowym podporządkowaniem sprawcy prawu, to także w przypadku retrybutywizmu chodzi o
wzmocnienie autorytetu prawa.
178
E. Krzymuski, Wykład prawa karnego ze stanowiska nauki i prawa austriackiego. Tom I..., op. cit., s.
186 i n.
179
Por. K. Binding, Handbuch des Strafrechts..., op. cit., s. 17, 28. Tak również K. Binding, Grundriss des
Deutschen Strafrechts. Allgemeiner Teil..., op. cit., s. 192. Zob. Także V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz.
Einführung in die Dogmengeschichte des Satzes „nullum crimen, nulla poena sine lege“..., op. cit., s. 23, 78; J.
Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 115, przypis 52.
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Odmiennie zatem niż w przypadku C. Beccarii, rozstrzygnięcie konfliktu wynikającego z
faktu popełnienie przestępstwa na korzyść jednostki, a to sprawcy czynu bezprawnego,
karygodnego, który jednak nie został z wyprzedzeniem uznany za przestępstwo przez przepis
ustawy karnej, spotyka się u K. Bindinga z krytyką. Przyjmuje on bowiem, iż ustawa karna z
tego powodu może mieć charakter retroaktywny, iż nie wpływała ona na zakres praw i
obowiązków obywateli. Konsekwentnie, zakaz retroakcji autor uznaje za zasadny w
odniesieniu do samych norm prawnych. Jeśli nowy przepis prawnokarny tworzyłby zarazem
nową normę prawną, uznającą za zabronione zachowanie, które dotychczas nie miało takiego
przymiotu, ewentualnie jego bezprawność była wątpliwa, to ustanowiona sankcja karna
mogłaby znajdować zastosowanie jedynie w stosunku do czynów popełnionych po wejściu w
życie rzeczonego przepisu. Reguła ta nie miałaby przy tym wynikać z zasady nulla peona sine
lege, a z faktu, iż żadne zachowanie nie może być uznane za czyn karalny, jeśli nie jest
bezprawne, a to jeśli nie narusza żadnej normy prawnej180. Odpowiednio rzecz się ma z
analogią. Jeśli uwzględni się okoliczność, że ustawodawstwo nie jest w stanie „wypełnić
każdej luki prawnej”, w przypadku, kiedy czyn szczególnie bezprawny nie jest uznany za
karalny przez przepis ustawy karnej, sędzia nie tyle powinien mieć możliwość samodzielnego
wypełnienie owej luki, czyli ukarania sprawcy takiegoż czynu, co wręcz powinien być do
tego zobowiązany181.
Rola przepisu prawnokarnego w zakresie ochrony praw i wolności jednostki zostaje przez
K. Bindinga niewątpliwie umniejszona – sędzia może szukać podstaw odpowiedzialności
karnej poza obowiązującymi przepisami182. Zdaniem autora to nie one miały konstytutywne
znaczenie dla zakresu państwowego ius puniendi, a relewantne były tu właśnie normy prawne
zawierające zakaz lub nakaz określonego zachowania, którego przełamanie spotkać się może
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K. Binding, Handbuch des Strafrechts..., op. cit., s. 237. Zob. także V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz.
Einführung in die Dogmengeschichte des Satzes „nullum crimen, nulla poena sine lege“..., op. cit., s. 63. Na
marginesie, przywodzi to na myśl konstrukcję znaną już w czasach republiki rzymskiej.
181
Zob. K. Binding, Handbuch des Strafrechts..., op. cit., s. 28.
182
Tak w odniesieniu do „istoty przestępstwa” A. Ratajczak, Zarys wykładu prawa karnego..., op. cit., s. 74.
Zob. także R. Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i
znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie..., op. cit., s. 71 i cytowana literatura, gdzie
wskazuje się na włączenie do bindingowskiej „istoty przestępstwa” elementu bezprawności. Odmienne
stanowisko zajmuje E. Beling, twórca „teorii o istocie czynu”. Typem przestępstwa jest u niego tylko taki czyn,
który zawiera w sobie elementy przynależne do istoty czynu. Elementami tymi są tymczasem znamiona
określone w ustawie, decydujące o karalności danego zachowania, a niezależne od samej bezprawności. Por. A.
Ratajczak, Zarys wykładu prawa karnego..., op. cit., s. 74-75; R. Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa.
O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w
ustawie..., op. cit., s. 70. Por. jednak R. Zawłocki, „Pojęcie przestępstwa”, op. cit., s. 52.
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z sankcją karną. Aktualna treść ustawy karnej stanowiłaby z perspektywy obywateli tylko
wykaz przykładowych typów czynów karalnych, o tyle nie wiążący dla sędziego, że ten
winien mieć możliwość jego rozszerzenia o inne czyny bezprawne – stanowiące potencjalnie
czyny karalne (straffähig). Na marginesie, z powołaniem się na teorię K. Bindinga uzasadnić
można przytoczony powyżej pogląd S. Budzińskiego na temat analogii. Różnica
sprowadzałaby się jednak do tego, iż dla S. Budzińskiego analogia była wyjątkiem od
generalnego wymogu ustawowej określoności przestępstwa, podczas gdy dla K. Bindinga
wymóg ten nie ma racji bytu, w związku z czym stosowanie analogii w prawie karnym miało
być zasadą.
W literaturze przedmiotu spotkać się można ze stanowiskiem, że przyjęta przez K.
Bindinga optyka nie ma liberalno-demokratycznego charakteru, a jego koncepcja pomija
dorobek myślicieli oświeceniowych, zwłaszcza w aspekcie ochrony praw i wolności
obywateli przed arbitralnością władzy państwowej oraz pozycji ustawy karnej jako aktu
normatywnego cechującego się demokratyczną legitymacją, i jaka taka jest raczej
anachroniczna183. Z zarzutami tymi co do zasady należy się zgodzić. Jakkolwiek bowiem
jednostka miałaby tutaj możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej, a to poprzez
postępowanie zgodne z obowiązującymi normami prawnymi wyznaczającymi sferę zachowań
zgodnych i niezgodnych z prawem, to o gwarancji przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych nie można w tym przypadku mówić. Po pierwsze, jednostka zostaje w
zasadzie pozbawiona informacji na temat konsekwencji prawnych danego zachowania, która
wynika wyłącznie z przepisu prawnokarnego. Po drugie, obowiązujący jednostkę porządek
normatywny, równoległy niejako do porządku prawnokarnego, nie ma charakteru
skodyfikowanego (co stanowi zresztą główny przedmiot krytyki H. Kelsena184). Pozostawia
183

V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz. Einführung in die Dogmengeschichte des Satzes „nullum crimen,
nulla poena sine lege“..., op. cit., s. 24. Autor zwraca zarazem uwagę na sprzeczność poglądów K. Bindinga z
założeniem subsydiarności prawa karnego, które winno ingerować w stosunki społeczne tylko wówczas, gdy
inne środki kontroli społecznej służące państwu do ochrony dóbr społecznie wartościowych okazują się
nieskuteczne, oraz na pominięcie kwestii karygodności, tj. założenie, że tylko te spośród czynów bezprawnych
zasługują na karę, które przejawiają „wyższy stopień bezprawności”, określany jako „bezprawie karne”
(Strafunrecht). Por. Ibid., s. 64.
184
H. Kelsen, Podstawowe zagadnienia nauki prawa państwowego (o rozwinięciu nauki o normie prawnej),
Wilno 1935., s. 341. Zob. także Ł. Pohl, Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia
ogólne, Poznań 2007., s. 33-34. Wskazać w tym miejscu należy, iż głównym przedmiotem krytyki H. Kelsena
była przyjęta przez K. Bindinga teoria imperatywu, czyli założenie, że norma prawna musi mieć formę rozkazu
postępowania zgodnego z prawem – nakazu lub zakazu. Skoro przepis prawnokarny nie posiadał formy takiego
imperatywu, to nie był dla K. Bindinga relewantną normą postępowania, którą jednostka mogłaby naruszyć.
Skłoniło to w konsekwencji autora do poszukiwania owej normy poza systemem prawa karnego. H. Kelsen
przyjął z kolei, iż norma prawna posiada formę zdania hipotetycznego wyrażającego wolę państwa, w związku z
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to rzecz jasna pole do nadużyć ze strony władzy sądowniczej. Pewną modyfikacją teorii K.
Bindinga jest koncepcja M.E. Meyera, który podział na przepis prawnokarny i normę prawną
zastępuje podziałem na normę prawną – adresowany do sądu obowiązek ukarania, jeśli
zrealizuje się określony w przepisie karnym stan faktyczny, oraz normę kulturową –
adresowaną do jednostki, wyznaczająca krąg zachowań dozwolonych i niedozwolonych.
Modyfikacja ta racjonalizować ma przyjętą przez K. Bindinga fikcję powszechnej znajomości
norm prawnych, niemniej nie rozwiązuje problemu braku określenia w ustawie zakresu
swobód obywatelskich185.
Rozwijając nieco powyższą myśl wskazać należy, że jeśli obywatele mają się kierować
wyłącznie normami prawnymi spoza systemu prawa karnego, gdzie zachowanie sprzeczne z
przyjętym standardem może, lecz nie musi pociągnąć za sobą sankcji karnej, to
„samozabezpieczenie” się przed odpowiedzialnością karną sprowadza się tutaj do
postępowania zgodnego z owym standardem. Z tej perspektywy to nie ustawa karna tworzy
dla jednostki gwarancję poszanowania jej praw i wolności, lecz owe normy spoza systemu
prawa karnego (względnie normy kulturowe). Z tej perspektywy każde zachowanie
bezprawne jest potencjalnie zachowaniem karalnym. Prowadzić to może tymczasem do
nadmiernego ograniczenia swobód obywatelskich – jednostka godząc się na ewentualne
cywilnoprawne konsekwencje swojego działania (zaniechania) rezygnuje jednak z niego
kierowana abstrakcyjną obawą odpowiedzialność karnej, której w rzeczywistości mogłaby nie
ponieść. Notabene, ustawowa wyłączność i określoność czynu zabronionego rozgraniczać
miała czyny karalne od innych czynów bezprawnych, karygodnych. Koncepcja K. Bindinga
jest tutaj niewątpliwie spójna – ograniczanie sędziego „słowami ustawy karnej” o tyle nie jest
uzasadnione, że obywatele nie na niej mają polegać, ona nie tworzy dla nich żadnych
gwarancji, które sędzia byłby w stanie naruszyć. Służy to z pewnością zabezpieczeniu dóbr
społecznie wartościowych, podważa jednak ideę wolności i autonomii jednostki. Z drugiej
czym przepis prawnokarny – jako wyraz woli państwa co do pożądanego stanu rzeczy, celu normy – jest w tej
mierze relewantny. Wyjaśnić przy tym należy, iż zdaniem H. Kelsena jednostkowe zachowanie nie może
„naruszyć” normy prawnej, gdyż ta wyraża tylko powinność, istniejącą niezależnie od rzeczywistości faktycznej.
Przestępstwo, stanowiąc przeciwieństwo tego, do czego norma prawna miała doprowadzić, może co najwyżej
naruszyć ów cel normy. Z tej perspektywy ani przepis prawnokarny, ani norma prawna w ujęciu K. Bindinga,
nie zostałyby naruszone. H. Kelsen kwestionuje zarazem założenie K. Bindinga, iż to normy prawne, a nie
przepisy ustawy karnej, służą zapobieganiu przestępczości. W jego ocenie jedynie zagrożenie karą może być
postrzegane jako środek prewencyjny. H. Kelsen, Podstawowe zagadnienia nauki prawa państwowego (o
rozwinięciu nauki o normie prawnej)..., op. cit., s. 337 i n.
185
Zob. L. Lisiakiewicz, O normie i stosunku prawnym karno-materialnym, [w:] Studia z teorii prawa, red.
S. Ehrlich, Warszawa 1965., s. 347 i n.
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strony, związanie w tym przypadku sędziego treścią przepisów prawnokarnych ogranicza co
prawda arbitralność sędziowską (sprzyjając na pewno zasadzie trójpodziału władzy
państwowej), niemniej gwarantowane tutaj bezpieczeństwo prawne nie do końca ma charakter
„uświadomiony” przez obywateli – treść ustawy karnej, którą sędziowie mają być związani, z
założenia nie jest im bowiem znana. Nie jest to zatem owo liberalno-indywidualistyczne
„samozabezpieczenie”. Co więcej, w zakresie, w jakim analogiczne stosowanie ustawy karnej
czyni się zasadą, nie wyraża się tu nawet absolutystyczna idea podporządkowania władzy
sądowniczej suwerenowi.
W miejscu tym nawiązać jeszcze należy do poglądów E. Krzymuskiego. Przyjmuje on
bowiem, iż realizacja zasady nullum crimen sine lege o tyle warunkuje użycie przez państwo
jego władzy karzącej, iż przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej winno ono
najpierw podjąć próbę zapobieżenia popełnieniu przez jednostkę przestępstwa poprzez groźbę
kary186. Uprzednie określenie w ustawie danego czynu jako karalnego stanowi zatem istotną
cechę każdego przestępstwa, nazwaną przez autora „pierwiastkiem działania podpadającego
pod ustawę karną”187. Z drugiej strony, przyjmuje on za K. Bindingiem, iż jednostka nie jest
adresatem przepisu prawnokarnego. Dyspozycję tegoż sprowadza do nakazu wymierzenia
określonej sankcji karnej, zaś od jednostki nie sposób wymagać, aby w sytuacji popełnienia
przestępstwa dobrowolnie zgłaszała się do odbycia określonej przepisami prawa kary. Do
obywateli ma być przeto kierowany wyłącznie nakaz określonego (nakazanego lub
zakazanego) zachowania, który wynika z innej normy, niezależnej od przepisu
prawnokarnego188. Twierdzenie to o tyle może jednak konsternować, iż prewencyjne
oddziaływanie zagrożenia karnego zdaje się właśnie opierać na założeniu, że jednostka
zapozna się z treścią obowiązujących przepisów karnych i zrezygnuje z planowanego
działania (zaniechania) z uwagi na obawę kary, czy szerzej – znając katalog czynów
karalnych wystrzegać się będzie postępowania mogącego doprowadzić do ziszczenia się
kryminalizowanego stanu faktycznego z uwagi na przewidziane konsekwencje prawnokarne.
Notabene, R. Hube przyjmuje konsekwentnie, iż znając zakres kryminalizacji (mając
możliwość zapoznania się z nim) popełnienie czynu zabronionego pod groźbą kary przez
jednostkę oznacza „nałożenie kary na samą siebie”. Tymczasem, skoro jednostka ma się
186

E. Krzymuski, Wykład prawa karnego ze stanowiska nauki i prawa austriackiego. Tom I..., op. cit., s.
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Ibid., s. 141, 241.
Ibid., s. 243-244.

244.
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kierować jedynie normą spoza systemu prawa karnego, to informacja na temat przewidywanej
w danym przypadku sankcji karnej zdaje się nie być przeznaczoną dla niej. Innymi słowy,
tym, co w zamierzeniu prawodawcy miałoby wywrzeć wpływ na zachowanie się jednostki nie
jest kara określona w ustawie karnej jako następstwo popełnienie danego czynu, lecz sama
sprzeczność z ogólnie przyjętym standardem zachowania, przy czym standardem
niekoniecznie określonym przez przepis prawa pozytywnego.
Godzi się w tym miejscu przypomnieć, iż jednostka wystrzegając się zachowań
godzących w porządek prawny byłaby w stanie uniknąć także odpowiedzialności karnej
(katalog czynów karalnych nie może wychodzić poza katalog czynów sprzecznych z normami
prawnymi). Samo jednak zagrożenie karą – w ocenie E. Krzymuskiego mające działać
odstraszająco – podane jest wyłącznie w przepisie prawa karnego. Z drugiej strony, próba
połączenia obu koncepcji, przykładowo poprzez przyjęcie, że o ile do obywatela adresowana
jest bezpośrednio jedynie norma prawna, tak co do zasady nie zabrania mu się zapoznania z
treścią ustawy karnej, prowadzi raczej do rozwiązania niespójnego systemowo. Z góry się
bowiem zakłada, że informacja o grożącej za dany czyn sankcji karnej niekoniecznie dotrze
do każdego obywatela. Jeśli adresuje się do niego jedynie nie-karne normy postępowania, a
mimo to opiera się system prewencji (przynajmniej jeden z jego etapów) na znajomości treści
przepisów karnych, to wyłania się tutaj pewna sprzeczność. W konsekwencji albo uznamy,
jak K. Binding, że ustawa karna nie jest adresowana do jednostki i nie będziemy jej
przypisywać żadnej funkcji prewencyjnej, albo przyjmiemy, że przepis prawnokarny
kierowany jest również do jednostki i poprzez zagrożenie karą danego zachowania wpływać
ma na jej zachowanie w ten sposób, że postąpi ona odwrotnie od wzorca karalnego
zachowania. Pokusić się tu można o stwierdzenie, że teoria norm K. Bindinga jest w tym
zakresie nie do pogodzenia z zasadą nullum crimen sine lege.
2.2.3. Liszt i kierunek socjologiczny w prawie karnym
Odnosząc się do niemieckiej doktryny prawa karnego XIX w., zwrócić należy jeszcze
uwagę na poglądy F. Liszta, kryminologa austriackiego pochodzenia związanego z
niemieckimi ośrodkami naukowymi, i jednego z głównych przedstawicieli tzw. szkoły
socjologicznej w prawie karnym. Również ten autor nie zajmował się w sposób bezpośredni
zasadą nullum crimen sine lege, niemniej – bodaj jako pierwszy – określił ustawę karną
mianem „karty swobód” przestępcy. Tym, co sprawia, że myśl ta ma szczególny wydźwięk z
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perspektywy idei przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, jest tymczasem kontekst,
w którym zostaje ona wyrażona. W dobie szerzącej się idei ochrony społecznej i
prewencyjnego ukierunkowania prawa karnego potwierdza ona mianowicie nadrzędność
gwarancyjnej funkcji ustawy karnej.
Przybliżając w tym miejscu główne założenia socjologicznego kierunku w prawie karnym
(kształtowanego przede wszystkim w oparciu o prace F. Liszta), wskazać należy, iż punktem
wyjścia jest tutaj założenie, iż prawo, w tym prawo karne, ukierunkowane jest na ochronę
dóbr społecznie wartościowych. Ochrona ta odbywa się przy pomocy norm prawnych i
przymusu, który służy wymuszeniu posłuszeństwa wobec prawa. Owym przymusem jest
właśnie kara, która oddziałuje na społeczeństwo zarówno przez zagrożenie na poziomie
ustawy, jak i jej wykonanie. Zagrożenie karą może tutaj działać ostrzegawczo, „upominająco”
(jak u A. Bauera) oraz odstraszająco (jak u A. Feuerbacha), szczególną wagę przywiązuje się
niemniej do wykonania kary, które – potwierdzając „wolę prawa” – sprawia, że owa groźba
ma wymiar realny. Społeczeństwu daje to poczucie istnienia bezpieczeństwa publicznego i
porządku prawnego, pokrzywdzonemu zapewnia zadośćuczynienie, samego zaś przestępcę
powstrzymuje przed powrotem do przestępstwa189. Przyjmuje się z drugiej strony, iż
zachowanie ludzkie, w tym zachowanie o charakterze przestępczym, determinowane jest
czynnikami indywidualnymi (endogennymi) oraz społecznymi (egzogennymi), nie zaś samą
„wolną wolą”, którą dałoby się kształtować wyłącznie w oparciu o przepis prawny190. Uwaga
skupiona zostaje zatem na konkretnym sprawcy i szczególno-prewencyjnym oddziaływaniu
sankcji karnej. Kara winna mieć tutaj charakter ochronny i celowy, o ile natomiast odwet jest
cechą definicyjną kary (jest to wszak dolegliwość wymierzana jednostce za popełnienie czynu
zabronionego), to nie jest on celem samym w sobie. Celem tym jest prewencja – przede

189

Por. F. Liszt, Lehrbuch des deutschen strafrechts, Berlin 1900., s. 56. Zob. także J. Makarewicz, Dr.
Franz von Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts. Siebente durchgearbeitete Aufl age. Erster Teil, Berlin
1895, „Przegląd Prawa i Administracji imienia Ernesta Tilla”, 1896, t.XXI., s. 330.
190
J. Utrat-Milecki, Podstawy penologii. Teoria kary..., op. cit., s. 110-111; B. Hołyst, Kryminologia,
Warszawa 1999., s. 707; L. Lernell, Podstawowe zagadnienia penologii..., op. cit., s. 140; J. Warylewski,
„Kierunki i szkoły w nauce prawa karnego”, op. cit., s. 77-78. Por. J. Makarewicz, Klasycyzm i pozytywizm w
nauce prawa karnego, „Przegląd Prawa i Administracji imienia Ernesta Tilla”, 1896, t.XXI., s. 706, gdzie
wskazuje się, iż istota determinizmu w ujęciu socjologicznym sprowadza się do uznania, iż na ludzkie
zachowanie wywierają wpływ pobudki o charakterze dziedzicznym, wrodzonym lub nabytym z otoczenia,
zwłaszcza w procesie wychowania. Relewantna pobudką może być również sankcja karna – zarówno ta
wykonana przez daną jednostkę osobiście, jak i nałożona na inne osoby, czy – właśnie – samo nią zagrożenie. O
ile na gruncie klasycyzmu decyzja podejmowana jest przez jednostkę w drodze swobodnego wyboru (wolna
wola), tak z pozytywistycznego punktu widzenia decyzja wynika ze „ślepej przewagi jednych pobudek nad
innymi”.
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wszystkim indywidualna, przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa przez osobę ukaraną,
niemniej również generalna. Wymierzona in concreto kara może bowiem uzmysłowić
pozostałym członkom społeczeństwa, iż określone w ustawie konsekwencje prawnokarne
danego czynu są nieuchronne, i odstraszyć ich w ten sposób od angażowania się w
przestępczy proceder. Owe względy szczególno-prewencyjne przesądzają z kolei, iż kara
powinna uwzględniać indywidualne możliwości poprawy danego sprawcy. Z tego też
powodu, zwykło się tu mówić o „prospektywny prawie karnym sprawcy”, a nie – jak w
przypadku szkoły klasycznej – „retrospektywnym prawie karnym czynu”191.
Zastrzec w tym miejscu należy, że powyższe podejście charakterystyczne jest dla całego
pozytywistycznego kierunku w prawie karnym, wyrosłym w drugiej połowie XIX w. w
opozycji do założeń klasycyzmu. Wzrost przestępczości doprowadził do krytyki
konstruowanych dotychczas abstrakcyjnych zasad odpowiedzialności karnej, sprzyjając
zarazem poszukiwaniu nowych rozwiązań, dla których inspiracją były nauki przyrodnicze. W
prowadzonych

badaniach

nad

biologicznymi

i

socjologicznymi

uwarunkowaniami

przestępczości przestępstwo traktuje się nie jako pewną kategorię normatywną (jak w szkole
klasycznej), a sferę faktów192. Dające się zaobserwować zróżnicowanie poszczególnych
jednostek i grup więźniów pod względem cech psycho-fizycznych, obyczajowych,
temperamentu i charakteru, stanowi natomiast przyczynek do podważenia założenia, że każdy
człowiek jest jednakowo predestynowany do popełnienia przestępstwa, że przestępstwo jest
wynikiem wyłącznie jego wolnej woli. Zamiast samym czynem przestępczym nauka zaczyna
się interesować osobą sprawcy, którego postrzega się jako w pewien sposób
zdeterminowanego do popełnienia przestępstwa. O ile reprezentowana przez F. Liszta szkoła
socjologiczna,
kryminogennych

stanowiąca
w

jeden

z

socjologicznych

nurtów

pozytywizmu,

warunkach

jednostki,

poszukuje
szkoła

czynników

antropologiczna,

kształtowanego w oparciu o prawce włoskiego lekarza C. Lombroso, doszukuje się tych
czynników w jej cechach osobniczych. Z tej zaś perspektywy idea odpowiedzialności karnej
za czyn odpowiadający uprzednio określonym w ustawie znamion przestępstwa traci rację

191

J. Utrat-Milecki, Podstawy penologii. Teoria kary..., op. cit., s. 111. Zob. także V. Krey, Keine Strafe
ohne Gesetz. Einführung in die Dogmengeschichte des Satzes „nullum crimen, nulla poena sine lege“..., op. cit.,
s. 24; J. Warylewski, „Kierunki i szkoły w nauce prawa karnego”, op. cit., s. 77-78, gdzie zwraca się uwagę na
tzw. program magdeburski F. Liszta.
192
Por. E.S. Rappaport, Polityka kryminalna w zarysie..., op. cit., s. 92-95; J. Warylewski, „Kierunki i
szkoły w nauce prawa karnego”, op. cit., s. 71-72. Zob. także K. Krajewski, „Kryminologiczne podstawy prawa
karnego”, op. cit., s. 110 i n., gdzie mowa o paradygmacie pozytywistycznym w kryminologii.
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bytu, podobnie jak odwetowy charakter kary. Przestępstwo nie jest bowiem naruszeniem
ustalonego w państwie porządku prawnego, które można by sprawcy zarzucić zgodnie z
zasadą winy. Jest to raczej „zjawisko przyrodnicze”. Na pierwszy plan wysuwa się w związku
z tym idea środków zabezpieczających społeczeństwo przed jednostkami (realnie lub
potencjalnie) niebezpiecznymi. Prowadzi to w konsekwencji do podważenia funkcji
gwarancyjnej prawa karnego. Określony w ustawie karnej katalog czynów „karalnych”
stanowić może co najwyższej wykaz „symptomów” społecznego niebezpieczeństwa sprawcy,
dla organów władzy państwowej nie powinien być jednak wiążący. Na marginesie, E. Ferri,
jeden z czołowych przedstawicieli szkoły antropologicznej, buduje swą teorię przyjmując
„stan niebezpieczeństwa” za podstawę odpowiedzialności oraz „sankcję obrony społecznej”
jako reakcję na rozpoznane niebezpieczeństwo, która co do zasady ma mieć charakter
nieokreślony. Rezygnuje on tym samym z pojęcia przestępstwa i kary193.
Szkoła socjologiczna jest niewątpliwie mniej radykalna. Instytucja kary w dalszym ciągu
stanowi podstawowy środek reakcji prawnokarnej na czyn odpowiadający ustawowo
określonym znamionom przestępstwa, z tym zastrzeżeniem, że sama jej dolegliwość
niekoniecznie musi odpowiadać ciężarowi popełnionego przestępstwa. Co więcej, zdając
sobie sprawę, iż społeczna orientacja prawa karnego w kierunku prewencji kolidować może z
zasadą nullum crimen, nulla peona sine lege, F. Liszt podkreśla właśnie wagę gwarancyjnej
funkcji ustawy karnej jako zabezpieczenia praw jednostki w relacji z władzą państwową.
Przypominając mianowicie, iż prawo karne stanowi wyraz władzy karzącej państwa, która z
uwagi na potrzebę ochronę wolności indywidualnej winna mieć ograniczony charakter,
konstatuje, iż kodeks karny stanowi tutaj „kartę swobód przestępcy”. Dodaje on zarazem, iż
ustawa karna potwierdza przestępcy prawo do bycia karanym wyłącznie zgodnie z
przewidzianymi w ustawie warunkami i wyłącznie w określonych przez nią granicach 194.
193

Por. E.S. Rappaport, Polityka kryminalna w zarysie..., op. cit., s. 95 i n.; J. Warylewski, „Kierunki i
szkoły w nauce prawa karnego”, op. cit., s. 72-75; B. Hołyst, Kryminologia..., op. cit., s. 700 i n.; W. Świda,
Prawo karne, Warszawa 1986., s. 45 i n.; K. Buchała i A. Zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 1997., s. 23-24;
M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia..., op. cit., s. 51-53; L. Lernell, Podstawowe
zagadnienia penologii..., op. cit., s. 136-137; W. Wróbel i A. Zoll, Polskie prawo karne: część ogólna..., op. cit.,
s. 52-53; L. Gardocki, Prawo karne..., op. cit., s. 22-23.
194
„Strafrecht ist (ich darf wohl meine alte Fassung hier in Erinnerung rufen) die rechtlich begrenzte
Strafgewalt des Staates. Rechtlich begrenzt nach Voraussetzung und Inhalt; rechtlich begrenzt im Interesse der
individuellen Freiheit. Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. […] So paradox es klingt: das
Strafgesetzbuch ist die magna charta des Verbrechers. Es verbrieft ihm das Recht, nur unter den gesetzlichen
Voraussetzungen und nur innerhalb der gesetzlichen Grenzen gestraft zu werden“. Tak F. Liszt, Die
deterministischen Gegner der Zweckstrafe, [w:] Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge. Zweiter Band. 1892 bis
1904, Berlin 1905., s. 60. Zob. także D. Janicka, Makarewicz a Liszt. Próba analizy porównawczej, „Czasopismo
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Twierdzić przeto można, iż autor mówi tutaj o prawie podmiotowym przestępcy, które ma
charakter niejako naturalny, wynikający z przyrodzonej wolności jednostki, a które ustawa
jedynie deklaruje. Tezę tę uznać należy za tym bardziej zasadną, gdy uwzględni się zakładaną
nienaruszalność gwarancji bezpieczeństwa prawnokarnego. Za D. Janicką warto przytoczyć
stanowisko F. Liszta dotyczące reformy niemieckiego prawa karnego, w myśl którego:
„kodeks karny niezmiennie powinien być magna charta przestępcy: lecz w obrębie tak
wytyczonych granic władzy państwowej przypada karze dalsze zadanie – ochrony dóbr
kulturowych narodu, uznanych przez porządek prawny, przed atakami ze strony
przestępcy”195. Autor daje jednoznaczny wyraz przyjmowanej przez siebie hierarchii funkcji
prawa karnego. Otóż mimo odejścia od czysto retrybucyjnego charakteru kary w stronę
prewencji i ochrony społecznej, funkcja gwarancyjna ma mieć pierwszeństwo przed funkcją
ochronną.
Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć, iż z wielokrotnym podkreślaniem przez F.
Liszta nadrzędności zasady nullum crimen, nulla poena sine lege, nie idzie jednak w parze
żadna pogłębiona analiza przedmiotowej zasady196. Za tym bardziej interesującą uznać w
związku z tym należy postawioną przez autora tezę, że ustawa karna – jako magna charta –
przeciwdziała zastąpieniu „indywidualnego zawinienia” (individuellen Verschuldung) przez
„społeczne niebezpieczeństwo” sprawcy197. Jakkolwiek bowiem związek pomiędzy
wymogiem ustawowej typizacji i zasadą winy podnoszony był już wcześniej, choćby u A.
Feuerbacha, tak sprowadzał się on do uznania obiektywnej możliwości świadomości
karalności zachowania za przesłankę zawinienia. F. Liszt opiera tymczasem winę na ogólnym
„wyobrażeniu” (Vorstellung) sprzeczności zachowania nie tylko z obowiązującym prawem –
należycie określonym w ustawie, ale także religią, obyczajowością czy zdrowym
rozsądkiem198. Z tej perspektywy ustawa karna wcale nie wydaje się jednak potrzebna dla
Prawno-Historyczne”, 2015, t.LXVII, nr 1., s. 111; V. Greve, Criminal law in the 21st century, [w:] Legal issues
at the down of the millennium, red. P. Blume, Kopenhaga 1999., s. 38; V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz.
Einführung in die Dogmengeschichte des Satzes „nullum crimen, nulla poena sine lege“..., op. cit., s. 25.
195
Tak D. Janicka, Makarewicz a Liszt. Próba analizy porównawczej..., op. cit., s. 112.
196
Ibid., s. 112-113 i cytowana literatura.
197
„Dem allgemein Interesse darf die Freiheit des einzelnen nicht schutzlos preisgegeben werden. Mag auch
immerhin die Grenze dieses Schutzes je nach den verschiedenen Ansichten über die Aufgaben von Staat und
Recht zu verschiedenen Zeiten verschieden gezogen werden, so rechtfertigt sich doch im Rechtsstaate die
Verhängung des Strafübels nur dann, wenn der Thäter seine feindliche Gesinnung durch eine bestimmte,
gesetzlich genau umschriebene That bewiesen hat. Insofern erscheint das Strafgesetz als die magna charta des
Verbrechers. Es verhindert, dafs an Stelle der individuellen Verschuldung die soziale Gefahre gesetzt wird“. Tak
F. Liszt, Lehrbuch des deutschen strafrechts..., op. cit., s. 66.
198
Zob. Ibid., s. 56-57.
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uznania sprawcy za „winnego” – punktem odniesienia dla świadomości sprawcy nie jest
ustawowy porządek prawny, a raczej ogólnie przyjęte w danej grupie społecznej normy
postępowania, niekoniecznie zapisane w ustawie karnej. Notabene, odpowiada to
wskazanemu powyżej założeniu, iż przestępstwo zdeterminowane jest czynnikami
społecznymi, sama natomiast ustawa karna niekoniecznie jest w stanie ukształtować wolę
jednostki. Chcąc być konsekwentnym należałoby przyjąć, iż zasada nullum crimen sine lege
wyraża raczej odmienną gwarancję dla obywatela niż zasada winy, a to że czyn będzie
należycie określony w ustawie niezależnie od tego, co było podstawą ukształtowania
„przestępczej woli” sprawcy. Trafne wydaje się w konsekwencji stwierdzenie, że ustawa
karna jako magna charta uniemożliwia przyjęcie za podstawę odpowiedzialności samego
„społecznego niebezpieczeństwa” sprawcy, zamiast czynu odpowiadającego ustawowo
określonym znamionom przestępstwa.
2.3. Zmiana uwarunkowań zasady nullum crimen sine lege w początkach XX w.
2.3.1. Zmiana spojrzenia na instytucję państwa
W początkach XX wieku, zwłaszcza za sprawą doświadczenia I Wojny Światowej oraz
Wielkiego kryzysu gospodarczego, zmianie ulegają zapatrywania na cele państwa i jego
stosunek wobec jednostki. Postrzegane w czasach Oświecenia jako „zło konieczne”, w wieku
XX włączone zostaje do życia społecznego, stając się wręcz promotorem rozwoju
społeczeństwa199. Oświeceniowa antyteza jednostka-państwo zostaje w ten sposób zastąpiona
„syntezą solidaryzmu społecznego”, gdzie wszyscy obywatele współdziałają na rzecz dobra
powszechnego200. Państwo, będące owym dobrem powszechnym, jawi się z tej perspektywy
jako odrębny byt społeczny. Co więcej, dla niektórych społeczeństw staje się ono celem
samym w siebie, wartością nadrzędną nad interesem poszczególnych jednostek. Po I Wojnie
Światowej rządy liberalno-demokratyczne często zostają zastąpione przez autorytaryzm i
interwencjonizm państwowy, indywidualistyczna wizja społeczeństwa przeobraża się z kolei

199

Zob. W. Wolter, Czy uchylić zakaz analogii w prawie karnym?..., op. cit., s. 53. Por. przepis art. 4
Konstytucji kwietniowej, w myśl którego: „W ramach Państwa i w oparciu o nie kształtuje się życie
społeczeństwa” (ust. 1), a „Państwo zapewnia mu swobodny rozwój, a gdy tego dobro powszechne wymaga,
nadaje mu kierunek lub normuje jego warunki” (ust. 2).
200
Ibid., s. 53. Autor wskazuje tutaj na przepis art. 9 Konstytucji kwietniowej, stanowiącego, iż: „Państwo
dąży do zespolenia wszystkich obywateli w harmonijnem współdziałaniu na rzecz dobra powszechnego”.

91

w kolektywizm201. W skrajnych przypadkach prowadzi to do wykształcenia się ustrojów
totalitarnych, gdzie życie społeczne jest całkowicie podporządkowane władzy państwowej, a
jakakolwiek gwarancja swobód obywatelskich nie ma racji bytu – jednostka tyle ma tylko
swobód obywatelskich, ile przyzna jej państwo. Co istotne, nie są to prawa przyrodzone,
których władza państwowa powinna przestrzegać, a prawa nabyte, które władza może w
każdej chwili „anulować”. W konsekwencji, to, co nie jest jednostce wyraźnie dozwolone,
jest zabronione, patrząc zaś z prawnokarnego punktu widzenia – potencjalnie karalne202.
Mając na uwadze, że, jak ujmuje to J. Makarewicz, prawo karne jest poniekąd
„fotografią” ustroju politycznego i stosunków społecznych obowiązujących w państwie w
danym momencie czasu203, zgodzić należy się poglądem, iż zasada nullum crimen sine lege
traci w ten sposób swój „genetyczny grunt”204. Na władzę państwową nie patrzy się już
negatywnie, jako potencjalne źródło zagrożeń dla sfery praw i wolności jednostki, a
pozytywnie – jako gwaranta porządku społecznego i bezpieczeństwa publicznego. Aby
państwo mogło w pełni realizować swą funkcję, musi tymczasem posiadać adekwatne do tego
środki. Jednym z takich środków jest właśnie prawo karne – postrzegane w sposób
instrumentalny, jako narzędzie do walki z przejawami działań szkodliwych dla
nowoprzyjętego ustroju społeczno-politycznego. Ograniczenie przynależnego państwu ius
puniendi wyłącznie do tego, co przewidziane zostało w ustawie, z tego powodu nie jest

201

Zob. w tym kontekście W. Paruch, Autorytaryzm w Europie XX wieku. Zarys analizy politologicznej cech
systemu politycznego, „Annales UMCS. Sectio K”, 2009, t.XVI, nr 1., s. 129-152.
202
Zob. W. Wolter, Czy uchylić zakaz analogii w prawie karnym?..., op. cit., s. 53; J. Makarewicz, Prawo
karne i prawa obywatela, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1936, nr 2., s. 113; S. Pławski,
Nieświadomość przestępności a wina, Lwów 1939., s. 57-59; A. Zoll, Konstytucyjne aspekty prawa karnego,
[w:] System prawa karnego. Tom II. Źródła prawa karnego, red. T. Bojarski, Warszawa 2011., s. 225-228; W.
Wróbel i A. Zoll, Polskie prawo karne: część ogólna..., op. cit., s. 58-59. Działania podejmowane przez władzę
państwową spotykały przy tym z aprobatą większości społeczeństwa, entuzjastycznie przyjmującego silnego,
autorytarnego przywódcę i godzącego się na ograniczenia zakresu praw i wolności obywatelskich. Jak podaje w
tym kontekście J. Makarewicz, „Jesteśmy świadkami, jak w kilku państwach europejskich znaczna część
ludności z entuzjazmem podtrzymuje wszechwładzę swoich przywódców, jak wynikami powszechnego
głosowania wzmacnia istniejący sposób rządzenia wszechwładnej jednostki. Psychologicznie tłumaczy się to
zjawisko pozostałościami wielkiej wojny, istnieje jakgdyby przyzwyczajenie do życia w obozach warownych,
jakiemi były społeczeństwa wojnę prowadzące, tłumaczy się to stosunkami gospodarczemi, które słusznie, czy
niesłusznie, wywołały hasła planowej gospodarki, samowystarczalności gospodarczej i kulturalnej.
Społeczeństwa żyjące w nastroju pogotowia wojennego, w ciągłej obawie przed szpiegami rzeczywistymi lub
domniemanymi, albo też przed szkodnikami innego typu przyjmują filozoficznie ograniczenia swobód
obywatelskich, nie protestują wobec naruszenia dogmatów prawa karnego z w. XIX., z łatwością godzą się na
wszystkie środki zabezpieczające, nawet na te, które występują przed dokonaniem czynu karygodnego”. Tak J.
Makarewicz, Prawo karne i prawa obywatela..., op. cit., s. 115.
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J. Makarewicz, Prawo karne i prawa obywatela..., op. cit., s. 112-113. Tak również A. Zoll,
„Konstytucyjne aspekty prawa karnego”, op. cit., s. 224.
204
Tak W. Wolter, Czy uchylić zakaz analogii w prawie karnym?..., op. cit., s. 53.
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konieczne, iż będzie ono wykorzystywane „w imię dobra powszechnego”205. Zwłaszcza w
systemach totalitarnych przyjmuje się, iż ustawa karna nie stanowi wyczerpującego katalogu
czynów karalnych, który winien być uzupełniany in concreto celem utrzymania porządku
społecznego206.
Jako przykład służyć tu może ustawodawstwo karne Rosji sowieckiej i Rzeszy
niemieckiej czasów faszyzmu, gdzie – poprzez formalne zezwolenie na stosowanie analogii
jako podstawy pociągnięcia jednostki do odpowiedzialności karnej – zrywa się z zasadą
nullum crimen sine lege. Otóż zgodnie z art. 16 sowieckiego kodeksu karnego z 1926 r., „jeśli
to lub inne społecznie niebezpieczne działanie nie jest bezpośrednio przewidziane w
niniejszym kodeksie, to podstawa i zakres odpowiedzialności za nie są określane
odpowiednio do tych artykułów kodeksu,

które przewidują najbardziej zbliżone

przestępstwa”207. Wyraz znajduje tutaj analogia legis, czyli „analogia z ustawy”208.
Utworzony w Niemczech system faszystowski dopuszcza z kolei represję prawnokarną w
oparciu o „analogię z prawa”, analogia iuris, gdzie normę prawną regulującej przypadek
nieprzewidziany w ustawie wyprowadza się z ogólnych zasad prawa209. Znowelizowany w
1935 r. § 2 niemieckiego kodeksu karnego upoważnia mianowicie sędziego do ukarania
osoby, która popełniła czyn uznany przez ustawę za przestępstwo albo który winno się tak
kwalifikować zgodnie z ratio legis ustawy karnej i zdrowym poczuciem narodu. W
przypadku, gdy dany czyn nie jest bezpośrednio określony w przepisie ustawy, podstawą
wymiaru kary jest przepis, którego ratio legis jest najbardziej adekwatne do analizowanego
przypadku210.
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Zob. J. Makarewicz, Prawo karne i prawa obywatela..., op. cit., s. 112 i n.
A. Zoll, „Konstytucyjne aspekty prawa karnego”, op. cit., s. 226-227.
207
W. Wolter, „Nullum crimen, nulla poena sine lege”, op. cit., s. 1144. Warto dodać, iż z godnie z art. 6
kodeksu za „społecznie niebezpieczne” uznawane było każde działanie (lub zaniechanie), które godziło w ustrój
sowiecki lub tymczasowo przyjęty przez władzę porządek prawny. Dalsza część tego przepisu przesadzała, że za
przestępstwo nie uważa się czynu, który nie jest społecznie niebezpieczny z uwagi na oczywistą „małoważność”
i brak szkodliwych skutków. Jest to zatem wyraz materialnej definicji przestępstwa – która górować ma nad
elementem formalnym. Zob. W. Wolter, Czy uchylić zakaz analogii w prawie karnym?..., op. cit., s. 49.
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Zob. m.in. W. Wolter, „Nullum crimen, nulla poena sine lege”, op. cit., s. 1144; L. Gardocki, Prawo
karne..., op. cit., s. 18; A. Grześkowiak, „Nullum crimen nulla poena sine lege poenali anteriori”, op. cit., s. 508.
209
Zob. W. Wolter, „Nullum crimen, nulla poena sine lege”, op. cit., s. 1144; L. Gardocki, Prawo karne...,
op. cit., s. 17-18; A. Grześkowiak, „Nullum crimen nulla poena sine lege poenali anteriori”, op. cit., s. 508. Por.
K.S. Gallant, The principle of legality in international and comparative criminal law..., op. cit., s. 60-62, gdzie
wskazuje się zarazem na możliwy sposób stosowania rzeczonej klauzuli jako wnioskowania per analogiam w
oparciu o istniejące przepisy ustawy.
210
Treść tego przepisu jest następująca: „Bestraft wird, wer eine Tat begeht, die das Gesetz für strafbar
erklärt oder die nach dem Grundgedanken eines Strafgesetzes und nach gesundem Volksempfinden Bestrafung
verdient. Findet auf die Tat kein bestimmtes Strafgesetz unmittelbar Anwendung, so wird die Tat nach dem
206
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Godzi się podkreślić, iż obu przypadkach system wymiaru sprawiedliwości oparty zostaje
na zaufaniu do władzy sądowniczej, która albo reprezentuje wolę większości (Rosja
sowiecka), albo interes ogólnonarodowy (Niemcy faszystowskie)211. Nawet jeśli zgłasza się w
doktrynie potrzebę wprowadzenia pewnych gwarancji przeciw nadużyciom sądownictwa, to
w rachubę wchodzą gwarancje o charakterze procesowym, w szczególności należyta obsada
sądu i kontrola instancyjna wydawanych rozstrzygnięć212. Z tego powodu nie można ich
uznać za alternatywę dla dotychczas podnoszonego zakazu analogii, iż same w sobie nie
zabezpieczają jednostki przed możliwością rozszerzenia podstaw odpowiedzialności karnej w
stosunku do tego, co jednostka mogła wyczytać z ustawy karnej w chwili czynu. Wydaje się
zresztą, że chodziło tutaj o wyeliminowanie przypadków użycia władzy w celach sprzecznych
z interesem państwa.
Regulację odpowiadającą prawu faszystowskiemu wprowadza się w 1935 r. także do
ustawodawstwa Wolnego Miasta Gdańska, po I Wojnie Światowej posiadającego status
autonomicznego „państwa-miasta”. Otóż dotychczasowy przepis art. 2 kodeksu karnego,
stanowiący iż: „czyn podlega karze tylko wtedy, gdy kara za ten czyn została określona przez
ustawę obowiązującą przed jego popełnieniem”, otrzymuje brzmienie: „Kto popełnia czyn,
który ustawa uznaje za karalny lub który zasługuje na karę zgodnie z podstawową koncepcją
prawa karnego i silnego poczucia społecznego, podlega karze. Jeśli brak jest przepisu prawa
karnego bezpośrednio określającego czyn, podlega on karze na podstawie przepisu, którego
podstawowa koncepcja stosuje się jako najbliższa omawianemu czynowi”213. Znamienna jest
tu jednak opinia doradcza Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze,

Gesetz bestraft, dessen Grundgedanke auf sie am besten zutrifft“. Por. W. Wolter, „Nullum crimen, nulla poena
sine lege”, op. cit., s. 1144.
211
W. Wolter, Czy uchylić zakaz analogii w prawie karnym?..., op. cit., s. 55-56.
212
Ibid., s. 54.
213
Do ustawy karnoprocesowej dodane zostały tymczasem dwa nowe przepisy, a to art. 170a, który
stanowił: „Jeśli czyn który, zgodnie z silnym poczuciem społecznym, zasługuje na karę, nie podlega karze z
mocy ustawy, Prokurator Publiczny rozważy, czy podstawowa koncepcja któregoś przepisu prawa karnego
obejmuje omawiany czyn oraz, czy jest możliwe zapewnienie prymatu wymiaru sprawiedliwości przez
zastosowanie takiego prawa przez analogię (art. 2 kodeksu karnego)”, oraz art. 267a w brzmieniu: „Jeśli, w
trakcie toczącej się rozprawy, okaże się, że oskarżony popełnił czyn, który zgodnie z silnym poczuciem
społecznym zasługuje na karę, ale wedle ustawy nie podlega karze, sąd jest obowiązany zapewnić, by
podstawowa koncepcja prawa karnego znalazła zastosowanie do czynu oraz by stało się możliwe zapewnienie
prymatu wymiaru sprawiedliwości przez zastosowanie tego prawa przez analogię (kodeks karny, art. 2)”. K.
Drzewicki, Analogia w prawie karnym a ochrona praw człowieka na tle opinii doradczej Trybunału Haskiego w
sprawie Wolnego Miasta Gdańska, „Gdańskie Studia Prawnicze”, 2015, t.XXXIII., s. 143-144. Por. W. Wolter,
Zasada nullum crimen sine lege przed Trybunałem Haskim, „Przegląd Prawa i Administracji imienia Ernesta
Tilla”, 1936, t.LXI., s. 68-69.
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tzw. Trybunału haskiego, w przedmiocie rzeczonej nowelizacji214. Rozważając na prośbę
Rady Ligi Narodów zgodność wprowadzonych zmian z Konstytucja Wolnego Miasta
Gdańska, wychodzi on od idei państwa prawa, którą Wolne Miasto Gdańsk winno
urzeczywistniać, a która wymaga, aby władza państwowa była ograniczona przepisami
konstytucji i ustaw zwykłych. Pojęcia „silnego poczucia społecznego” i „podstawowej
koncepcji prawa karnego” uznaje się natomiast za silnie pozaprawne, nieuchwytne, których
treść zależy od osobistego poglądu podmiotu stosującego prawo. Trybunał haski przyznaje co
prawda, że ustawa karna nie jest w stanie określić wszystkich możliwych przypadków, w
których ograniczenie praw jednostki byłoby dopuszczalne, niemniej przedmiotowe zwroty
przyznawać mają organom wymiaru sprawiedliwości zbyt szeroki zakres swobody. Co zostaje
tutaj uwypuklone, prowadzić one mogą do pozbawienia jednostki możliwości ustalenia
zakresu kryminalizacji i uprzedniego przewidzenia konsekwencji, jakie prawo karne wiąże z
poszczególnymi czynami. Podkreśla się zarazem, iż porządek konstytucyjny przedkłada
interes jednostki nad interes ogółu, co znajduje odzwierciedlenie w gwarancji nullum crimen
sine lege, podczas gdy wprowadzona reforma odwraca ową kolejność, dając wyraz odmiennej
zasadzie nullum crimen sine poena215.
Jak widać, wartości liberalno-demokratyczne bynajmniej nie zostały zatracone. Choć
zasada nullum crimen sine lege traci w tym okresie swój „genetyczny grunt”, tak
niekoniecznie rację bytu. Względy racjonalne przemawiać mogą za jej utrzymaniem, niemniej
– jak podnosi W. Wolter – już nie jako „prerogatywę indywidualistyczną”, a jako dobrowolne
ograniczenie władzy państwowej z uwagi na dobro ogółu 216. W większości państw Europy
kontynentalnej, nawet jeśli odbiegły one od czystej idei liberalizmu, zasada ta zostaje w
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Permanent Court of International Justice, December 4th, 1935, Consistency of Certain Danzig Legislative
Decrees with The Constitution of the Free City, Series A./B., Judgments, Orders and Advisory Opinions, No. 65.
Dokument dostępny pod adresem: http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1935.12.04_danzig.htm [data
wejścia: 11.06.2018].
215
Zob. W. Wolter, Zasada nullum crimen sine lege przed Trybunałem Haskim..., op. cit., s. 77; K.
Drzewicki, Analogia w prawie karnym a ochrona praw człowieka na tle opinii doradczej Trybunału Haskiego w
sprawie Wolnego Miasta Gdańska..., op. cit., s. 147-150; K.S. Gallant, The principle of legality in international
and comparative criminal law..., op. cit., s. 62-64; J. Makarewicz, Prawo karne i prawa obywatela..., op. cit., s.
109-110. Warto dodać, że Konstytucja Wolnego Miasta Gdańska nie wyraża wprost zasady nullum crimen sine
lege, a Trybunał haski oparł swe rozważania na wymogu ustawowej określoności w zakresie ograniczania
podstawowych praw człowieka w ogóle, w tym kontekście – wolności i nietykalności osobistej człowieka,
wolności osiedlania się i przesiedlania się oraz wolności słowa, które w myśl przepisów konstytucyjnych mogły
być limitowane tylko przez akt normatywny o randze ustawy.
216
W. Wolter, Czy uchylić zakaz analogii w prawie karnym?..., op. cit., s. 56.
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rzeczy samej zachowana217. Za przykład służyć może polski kodeks karny z 1932 r., gdzie już
w art. 1 przesądza się, że: „odpowiedzialności karnej ulega ten, kto dopuszcza się czynu,
zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia”.
Zgodnie z uzasadnieniem projektu w przepisie tym wyraża się właśnie gwarancja legalności
przy stosowaniu ustawy karnej przez organy władzy państwowej oraz, z drugiej strony,
gwarancja wolności obywatela przed arbitralną reakcją prawnokarną218.
Na co wprost wskazuje W. Wolter, konsekwencją przyjęcia w kodeksie karnym z 1932 r.
zasady nullum crimen sine lege jest liberalistyczna konstrukcja polskiej ustawy karnej – jako
magna charta libertatum. Wyraża się tu zatem gwarancja, że poza zakreślonymi przez
przepisy karne granicami obywatel jest zupełnie wolny od państwowego przymusu
karnego219. Konstrukcja ta pociąga za sobą zakaz stosowania analogii. Zdaniem W.
Makowskiego kodeksowa zasada nullum crimen sine lege, ujęta w sposób negatywny – nikt
nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za czyn niezabroniony przez ustawę,
stanowi punkt wyjścia dla dalszej konstrukcji kodeksu, który pozytywnie musi określić „kto,
kiedy i jak ma być ukarany”. Taka dwuaspektowość przesądza z kolei o zakazie stosowania
analogii w prawie karnym – tak przy ustalaniu przestępności (wzgląd na aspekt negatywny),
jak i nieprzestępności czynu (wzgląd na aspekt pozytywny), oraz wymiarze kary220. J.
Makarewicz mówi w tym kontekście o „magna charta obywatela w dziedzinie konfliktów z
interesami społeczeństwa”, co oznacza, że: „nie można karać za czyn najbardziej nawet
społecznie szkodliwy, jeżeli społeczeństwo przed jego spełnieniem karą nie groziło, nie
nadało mu znamion czynu karygodnego, przestępstwa”221. Podkreśla on zarazem, że przyjęcie
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Ibid., s. 56; J. Makarewicz, Prawo karne. Wykład porównawczy z uwzględnieniem prawa
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, Lwów-Warszawa 1924., s. 9-10; J. Makarewicz, Prawo karne
ogólne, Kraków 1914., s. 5-6.
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Fragment uzasadnienia dostępny m.in. w: J. Jamontt i E.S. Rappaport, Kodeks karny r. 1932, Warszawa
1932., s. 150-151. Wymóg ustawowej wyłączności i określoności prawa karnego zawierało już obowiązujące w
Polsce ustawodawstwo państw zaborczych. Zob. w tym kontekście W. Makowski, Kodeks karny obowiązujący
tymczasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na ziemiach b. zaboru rosyjskiego. Tom I. Część ogólna, Warszawa
1921., s. 58; W. Makowski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 1920., s. 97; W. Makowski, Zasady walki z
przestępstwem, Warszawa 1917., s. 172.
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W. Wolter, Zarys systemu prawa karnego. Część ogólna. Tom I, Kraków 1933., s. 17-18.
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W. Makowski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1937., s. 20. Odnośnie zakazu analogii zob. także J.
Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938., s. 49; J. Makarewicz, Prawo karne i prawa
obywatela..., op. cit., s. 117-118; L. Peiper, Komentarz do Kodeksu karnego, Kraków 1936., s. 24; J. Jamontt i
E.S. Rappaport, Kodeks karny r. 1932..., op. cit., s. 149; S. Pławski, Nieświadomość przestępności a wina..., op.
cit., s. 75; , s. 1-2.
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J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem..., op. cit., s. 49. Tak również J. Makarewicz, Technika
ustawodawstwa karnego. Zagajenie prac seminaryum kryminalistycznego r. 1913/1914, [w:] Prace rozproszone.
Tom 2. Publikowane w latach 1902-1913, red. A. Grześkowiak, Lublin 2012., s. 177.
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takiej myśli przewodniej, a to magna charta obywatela, dystansuje polski kodeks karny od
ustawodawstwa skłonnego do nadmiernie elastycznego stosowania przepisów prawnokarnych
(czyli Rosji sowieckiej i faszystowskich Niemiec)222.
Na co warto zwrócić odrębną uwagę, podmiotem uprawnionym z „kodeksowej karty
swobód” czyni się nie tyle przestępcę (jak u F. Liszta), co obywatela. Jak wyjaśnia W.
Makowski, „ustawa karna jest kartą zabezpieczającą przestępców przeciwko ewentualnej
samowoli państwa, jest ona również kartą zabezpieczającą ludzi, którzy nie popełnili czynu,
objętego przez dyspozycje karne ustawy, od represyi ze strony władzy państwowej” 223. Takie
szersze ujęcie uznać należy za niewątpliwie słuszne. Jak współcześnie ujmuje to bowiem A.
Zoll, nie chodzi tutaj o ochronę przestępcy przed odpowiedzialnością karną, a odmiennie – o
ochronę obywateli przed arbitralnym przypisaniem odpowiedzialności karnej, ochronę osób,
które nie popełniły formalnie określonego przestępstwa i których nie powinno się w związku
z tym uznawać za przestępców224.
Powyższe ilustruje liberalistyczne ukierunkowanie kodeksu karnego z 1932 r. Odnosząc
się z kolei do jego „demokratyczności” przytoczyć należy słowa W. Makowskiego, który
uzasadniając zakaz analogii na gruncie polskiej ustawy podnosi zarazem, że: „[…] jedyną
miarodajną formą wyrażania ocen społecznych w państwie, opartem na porządku prawnym,
jest ustawa”, dodając, iż: „w wypadku, jeśli układ stosunków społecznych doprowadza do
kolizji między ustawą karną a interesem społecznym, decydująca formalnie jest ustawa karna;
domniemanie jej zgodności z interesem społecznych i istnienia ochranianego interesu w tej
właśnie formie jest absolutne, ponieważ ustawa jest jedynem autentycznem określeniem
swego interesu przez społeczeństwo”225. W miejscu tym nie sposób nie zwrócić uwagi, iż sam
kodeks z 1932 r. nie jest zasadniczo „ustawą”, a „rozporządzeniem Prezydenta
Rzeczypospolitej” o mocy ustawy. O ile jednak wymóg „ustawowej” określoności nie jest
bezpośrednio wyrażony w Konstytucji marcowej226, tak w art. 3 ust. 5 przesądza się w rzeczy
222

J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem..., op. cit., s. 49-51; J. Makarewicz, Prawo karne i prawa
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samej, że rozporządzenie – jeśli wydane jest z upoważnienia ustawy i z powołaniem się na nią
– również może regulować prawa lub obowiązki obywatela227. Spotkać się zresztą można ze
stanowiskiem, że w czasach obowiązywania Konstytucji marcowej pojęcie „ustawy” na
gruncie art. 1 k.k. z 1932 r. rozumiane jest jako przeciwieństwo prawa zwyczajowego i
obejmuje także rozporządzenia228. Warto przy tym dodać, że początkowo prezydent
uprawniony był do wydawania tylko rozporządzeń wykonawczych (art. 44 ust. 2 Konstytucji
marcowej), niemniej mocą ustawy z 2 sierpnia 1926 r. zmieniającej i uzupełniającej
Konstytucję RP z 17 marca 1921 r.229 przyznane mu zostało dodatkowe uprawnienie do
wydawania rozporządzeń z mocą ustawy w czasie gdy Sejm i Senat są rozwiązane i zachodzi
nagła konieczność państwowa w zakresie przewidzianym dla ustawy parlamentarnej (art. 44
ust. 5) lub na podstawie odrębnego ustawowego upoważnienia (art. 44 ust. 6).
Rozporządzenia te również miały podlegać publikacji w dzienniku ustaw, a jeśli nie zostały
przedłożone sejmowi w ciągu dni 14 od najbliższego posiedzenia sejmu, względnie zostaną
przez sejm uchylone – traciły moc obowiązującą (art. 44 ust. 7).
Mając teraz na względzie, że kodeks karny z 1932 r. jest takim rozporządzeniem z mocą
ustawy wydanym na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji marcowej, przypisać mu można
pośrednią legitymację demokratyczną, która opiera się o ustawowe upoważnienie do jego
wydania230 oraz następczą akceptację sejmu. Patrząc na tę kwestię z punktu widzenia idei
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych stwierdzić niemniej należy, że sam brak
demokratycznej legitymacji prawa karnego nie pozbawia jednostki możliwości uprzedniego
ustalenia katalogu czynów karalnych. Jeśli przyjąć, że wymóg aktu prawnego uchwalanego
przez reprezentantów całego narodu zabezpiecza adekwatność zakresu i intensywności
kryminalizacji do rzeczywistych potrzeb społecznych, to ów brak mógłby godzić w zasadę
nullum crimen sine periculo sociali, a nie nullum crimen sine lege.
Rozważania powyższe uznać należy za aktualne także w odniesieniu do Konstytucji
kwietniowej z 1935 r. Jakkolwiek zasada nullum crimen sine lege wyrażona została
również J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 108. Zwrócić należy
niemniej uwagę, iż o ile z przepisu tego wyprowadzić można wymóg ustawowej wyłączności w prawie karnym,
tak zakaz retroakcji już nie.
227
Przepis ten brzmi dosłownie: „Rozporządzenia władzy, z których wynikają prawa lub obowiązki
obywateli, mają moc obowiązującą tylko wtedy, gdy zostały wydane z upoważnienia ustawy i z powołaniem się
na nią”.
228
S. Glaser, Polskie prawo karne w zarysie, Kraków 1933., s. 8.
229
Dz.U. Nr 78, poz. 442.
230
Zob. art. 1 lit. a) ustawy z 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania
rozporządzeń z mocą ustawy (Dz.U. Nr 22, poz. 165).
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bezpośrednio w art. 68 ust. 4, tak zgodnie z tym przepisem: „nikt nie może być pozbawiony
sądu, któremu z prawa podlega, ani karany za czyn niezabroniony przez prawo przed jego
popełnieniem”. Dla określenia możliwej podstawy odpowiedzialności karnej używa się tu
zatem pojęcia „prawo”, nie „ustawa”, o ile zaś sama konstytucja nie definiuje tego pojęcia, to
rozporządzenia vel dekrety prezydenckie o mocy ustawy uznać by należało za relewantne
źródło prawa karnego. Jak stanowi bowiem art. 57 ust. 2 Konstytucji kwietniowej, „ilekroć
Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa
wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również dekretem Prezydenta
Rzeczypospolitej, wydanym w warunkach, Konstytucją oznaczonych”. Nawet gdyby art. 68
ust. 4 Konstytucji kwietniowej ograniczył możliwą podstawę odpowiedzialności karnej
jednostki wyłącznie do „ustawy”, dekrety prezydenckie również wchodziłyby w rachubę.
Mieć należy przy tym na względzie, że ustrój utworzony na mocy Konstytucji kwietniowej
odbiega już od idei demokracji parlamentarnej. Zasady suwerenności Narodu i podziału
władzy zastąpione zostały zasadą skupienia „jednolitej i niepodzielnej władzy” w osobie
prezydenta (art. 2 ust. 4) i zasadą zwierzchnictwa prezydenta w stosunku do pozostałych
organów państwa (art. 3 ust. 1 i art. 11). Odpowiednio, ustawa, jako akt prawny wydawany
przez parlament, przestała być podstawowym źródłem prawa, a wprowadzono nową kategorię
tzw. aktów ustawodawczych, do której zaliczały się również dekrety prezydenta z mocą
ustawy (art. 49 ust. 1)231.
W miejscu tym warto jeszcze zwrócić uwagę, że w ocenie twórców kodeksu karnego z
1932

r.,

opartej

na

„dotychczasowych

doświadczeniach

kodyfikacyjnych

państw

współczesnych”, wyrażenie zasady nullum crimen sine lege wyłącznie na poziomie
ustawowym miało być wystarczającą gwarancją poszanowania praw i wolności obywateli, a
ustanowiona w ten sposób zasada ogólna znajdować zastosowanie tak w odniesieniu do
obowiązującego stanu prawnego, jak i przyszłych jego zmian i uzupełnień232. O tym, iż
założenie to okazało się nietrafne, świadczyć może przypadek dekretu z 22 stycznia 1946 r. o
odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego233, gdzie w art. 7
ust. 1 wskazuje się na odpowiednie stosowanie przepisów części ogólnej kodeksu karnego z

231

Por. m.in. M. Wiącek, Objaśnienie do art. 87, [w:] Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87-243,
red. L. Bosek i M. Safjan, Warszawa 2016., s. 54.
232
Fragment uzasadnienia dostępny m.in. w: J. Jamontt i E.S. Rappaport, Kodeks karny r. 1932..., op. cit., s.
151.
233
Dz.U. Nr 5 poz. 46.
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1932 r. jeżeli dekret nie stanowi inaczej, art. 10 przesądza z kolei, iż dekret ten, wchodząc w
życie z dniem ogłoszenia, stosuje się do czynów popełnionych przed 1 września 1939 r. W
konsekwencji, zasada ogólna z art. 1, stricte zaś zakaz retroakcji w prawie karnym, zostaje
uchylony, czemu przepisy uznawanej przez władze komunistyczne Konstytucji marcowej 234
nie stoją bezpośrednio na przeszkodzie. Przyjąwszy za punkt odniesienia Konstytucję
kwietniową dekret ten uznać by niemniej należało za sprzeczny z zasadą nullum crimen sine
lege wyrażoną w art. 68 ust. 4.
2.3.2. Zmiana spojrzenia na cele prawa karnego
Odnosząc się do idei ochrony społecznej w prawie karnym, wskazać należy tytułem
wstępu, że jakkolwiek poglądy szkoły antropologicznej nie spotkały się z szerokim
przyjęciem jako zbyt radykalne, to socjologiczne ukierunkowanie prawa karnego znalazło
szeroki oddźwięk w europejskim ustawodawstwie karnym początku XX w. O czym była już
tymczasem mowa, zasada nullum crimen sine lege znajdować ma pełne uzasadnienie, gdy
spojrzy się na karę jako odpłatę235, tym bardziej jeśli ustawowe zagrożenie karą stanowi
element teorii kary, legitymizując jej następcze wykonanie236. Rzecz wygląda jednak inaczej,
gdy przyjmie się perspektywę „czystej ochrony społecznej”. Dogmaty jako ustawowa
wyłączność i określoność prawa karnego oraz zakaz analogii stanowić mogą przeszkodę dla
„sprężystej akcji przeciw przestępczości”237.

234

Tytułem wyjaśnienia, przedstawiciele władzy komunistycznej w Polsce nie uznawali Konstytucji
kwietniowej jako „bezprawnej” i „faszystowskiej”. Głównym powodem jej „uchylenia” była przy tym potrzeba
zakwestionowania legitymizacji prawnej Rządu RP na uchodźstwie, opierającej się na rozdziale II Konstytucji
kwietniowej (art. 13 ust. 2 lit. b). Zob. Ustawa z 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego wraz z załącznikiem – Manifestem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 22 lipca 1944
r. (Dz.U. Nr 1 poz. 1).
235
Tak J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem..., op. cit., s. 49-50; J. Makarewicz, Prawo karne i
prawa obywatela..., op. cit., s. 105-106. Odmiennie jednak W. Wolter, Czy uchylić zakaz analogii w prawie
karnym?..., op. cit., s. 58-59. Autor podaje mianowicie, iż: „Bezsprzecznie prawo » karne « (odwetowe) w swej
najczystszej formie jest wytworem liberalizmu; jak w lustrze odbija się w niem wszystkie aksjomaty
liberalistyczne. […] prawo karne jest tem minimum możliwej reakcji, minimum co do postaw (konieczność
popełnienia przestępstwa), minimum co do skutków (reakcja proporcjonalna). Natomiast już nie wolno
twierdzić, że zasada nullum crimen sine lege jest integralnie powiązana z prawem odwetowem. Niewątpliwie
stosowanie odwetu niezależne jest od uprzedniej bezprawności czynu, ale że bezprawnem jest tylko to, co jako
takie uznane zostało w wyraźnym przepisie » ustawy «, to nie wynika już z istoty odwetu, ale z liberalistycznego
ustosunkowania do prawa wogóle”.
236
Tak, w odniesieniu do teorii przymusu psychicznego, W. Wolter, Czy uchylić zakaz analogii w prawie
karnym?..., op. cit., s. 59.
237
J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem..., op. cit., s. 50; J. Makarewicz, Prawo karne i prawa
obywatela..., op. cit., s. 105-106. Zob. także K. Buchała i A. Zoll, Polskie prawo karne..., op. cit., s. 24; W.
Wróbel i A. Zoll, Polskie prawo karne: część ogólna..., op. cit., s. 53.
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Co istotne, głównym zarzutem stawianym wówczas formalizmowi ustawy karnej jest
właśnie

niemożność

dopasowania

przepisów

prawnokarnych

do

zmieniającej

się

rzeczywistości i bieżącego reagowania na nowe formy karygodnego naruszania porządku
prawnego238. Z drugiej strony, formalizm ułatwiać ma „obchodzenie” ustawy karnej przez
obywateli, a to poprzez dobór takiego zachowania, które choć jawi się jako karygodne, to w
sposób jednoznaczny nie da się go zakwalifikować pod żaden przepis ustawy karnej 239.
Problem ten sprowadzić można zatem do nieadekwatności treści ustawy karnej do
społecznych potrzeb w zakresie kryminalizacji, w którym to kontekście zwykło się mówić o
„lukach” w regulacji prawnej. Owe „luki” uznać się jednak powinno, w myśl zasady nullum
crimen sine lege, za regulację negatywną, przesądzającą, iż czyn taki – po prostu – nie
podlega karze. Regulację prawnokarną może uzupełnić tylko ustawodawca w drodze
sformalizowanej procedury legislacyjnej. Na co zwraca zresztą uwagę W. Wolter, „luka
prawna” oznacza tylko przeświadczenie o tym, iż brak zakazu karnego wynika w danym
przypadku z przeoczenia. Milczenia ustawy karnej nie sposób jednak postrzegać w
kategoriach przeoczenia ustawodawcy – co do zasady nie odnosi się ona bowiem do
wszystkich możliwych przypadków życia codziennego, a tylko do tych, które uznaje się za
„godne kary”. Jeśli dany czyn nie został tutaj przewidziany, wyprowadzić należy stąd
wniosek, iż ustawodawca nie uznał za zasadne opatrywać go sankcją karną. W konsekwencji,
nie sposób jednoznacznie ocenić, kiedy milczenie ustawy ma charakter zamierzony, a kiedy
niezamierzony. Można się tu co najwyżej odwołać do racjonalności, ale w przypadku analogii
miarodajnym kryterium powinien być mimo wszystko zamiar, wola ustawodawcy. Gdy
uwzględni się przy tym, iż prawo karne, rozgraniczając zachowania karalne od prawnokarnie
irrelewantnych, stanowi tzw. prawo granic, to posłużenie się in concreto analogią oznaczać
będzie korekturę granic ustawy karnej240. Postulowana przez „formalistów” nowelizacja
ustawy karnej, będąca alternatywną metodą rozszerzenia podstaw odpowiedzialności karnej w
stosunku do zakazanej analogii, o tyle wydaje się dziś nieefektywna, iż – z uwagi na zakaz
retroakcji, również wynikający z zasady nullum crimen sine lege – stosowna zmiana
legislacyjna mogłaby znaleźć zastosowanie wyłącznie pro futuro. Tu i teraz, w stosunku do
238

Zob. J. Makarewicz, Prawo karne ogólne..., op. cit., s. 5; J. Makarewicz, Prawo karne. Wykład
porównawczy z uwzględnieniem prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej..., op. cit., s. 9-10; J.
Jamontt i E.S. Rappaport, Kodeks karny r. 1932..., op. cit., s. XXII; W. Wolter, Czy uchylić zakaz analogii w
prawie karnym?..., op. cit., s. 64; W. Makowski, Kodeks karny. Komentarz..., op. cit., s. 24.
239
A. Mogilnicki, Nullum delictum sine lege..., op. cit., s. 342.
240
Zob. W. Wolter, Czy uchylić zakaz analogii w prawie karnym?..., op. cit., s. 60-62.
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konkretnego sprawcy uznanego za społecznie niebezpiecznego, nie będzie możliwości
zastosowania żadnego „środka oddziaływania prewencyjnego”. Ścisłe trzymanie się słów
ustawy nie idzie zatem w parze z ideą ochrony społecznej241.
Notabene, sowiecki kodeks karny z 1926 r. określa się właśnie mianem „kodeksu
ochrony społecznej”, gdzie sędzia najpierw weryfikuje, czy dane działanie (zaniechanie) jest
w ogóle społecznie niebezpieczne, potem zaś wyszukuje artykuł, który odnosi się do mniej
więcej zbliżonego przypadku. Kara, rozumiana jako funkcja społeczna wyrządzająca
dolegliwość sprawcy, jako narzędzie wymiaru sprawiedliwości, staje się środkiem służącym
do ochrony przed jednostkami uznanymi za niebezpieczne dla społeczeństwa. Kodyfikacja
karna stanowi tym samym jedynie przykładowy katalog czynów karygodnych, uznanych
przez ustawodawcę za symptomy „społecznego niebezpieczeństwa”, a w oparciu o który
sędzia winien analizować konkretny przypadek242. J. Makarewicz podnosi jednak, że
nowelizacja kodeksu karnego III Rzeszy niemieckiej opierała się na innym założeniu niż
„ochrona społeczna”. W tym przypadku ustawa karna w dalszym ciągu ma charakter
„zamknięty”, zawiera zbiór ściśle obowiązujących przepisów. Sędziemu przyznane zostaje
natomiast uprawnienie do „tworzenia prawa przez odpowiednie stosowanie ustawy”, które
obowiązuje obok ustawy karnej jako prawo zwyczajowe oparte o prejudykaty. Działanie takie
służyć ma nie tyle ochronie społecznej, co wymiarowi sprawiedliwości, gdzie kara służy jako
odpłata za wyrządzone czynem zło (z tym zastrzeżeniem, że „zło” może mieć wymiar stricte
polityczny)243. Jak konstatuje niemniej autor, „Teoretycznie biorąc między zasadą kodeksu
ochronnego (przyjętą w Sowietach), a prawem zwyczajowem (wprowadzonem w Niemczech)
zachodzi różnica zasadnicza. Praktycznie jednak dla obywatela rezultat jest ten sam, gdyż nie
wie, za co jutro spotkać go może kara”244.
Jakkolwiek analogia nie była w owym czasie rozwiązaniem powszechnym, to w
większości

ustawodawstw

państw

Europy

kontynentalnej

pojawiają

się

środki

241

Zob. W. Wolter, Czy uchylić zakaz analogii w prawie karnym?, „Czasopismo Prawnicze i
Ekonomiczne”, 1936, t.XXX, nr 1–12., s. 68-71. Autor zwraca zarazem uwagę na ogólną krytykę ustawy w
odnośnych czasach (szkoła prawa natury, szkoła historyczna, kierunek teleologiczny i socjologiczny w
prawoznawstwie), w tym krytykę formalizmu w zakresie stosowania prawa, uzasadnianą potrzebą dążenia do
„materialnej sprawiedliwości” – w tym poprzez zwiększenie swobody decyzyjnej sędziego. Ibid., s. 73.
242
J. Makarewicz, Prawo karne i prawa obywatela..., op. cit., s. 106; K.S. Gallant, The principle of legality
in international and comparative criminal law..., op. cit., s. 64-66.
243
J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem..., op. cit., s. 50-51; J. Makarewicz, Prawo karne i prawa
obywatela..., op. cit., s. 108-109.
244
J. Makarewicz, Prawo karne i prawa obywatela..., op. cit., s. 109. Tak również E.S. Rappaport, Przyszły
kodeks karny Trzeciej Rzeszy Niemieckiej (wskazania podstawowe prawa karnego hitlerowskiego), Warszawa
1934., s. 14-15.
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zabezpieczające, stanowiące – obok sankcji karnej – możliwą formę reakcji prawnokarnej na
popełniony przez jednostkę czyn zabroniony pod groźbą kary. Jak podnosi jednak E.S.
Rappaport, „Dla ustawodawstw kryminalnych, pozostających pod wpływem prewencji
specjalnej, jednostka nie przestała być ośrodkiem dążeń kryminalno-politycznych, pomimo
słusznie wzmożonych ostatnio trosk o równoczesne uwzględnienie w tej polityce interesu
społecznego, interesu ogółu. Prawo karne nowoczesne staje się tedy w obecnym okresie
społecznym raczej prawem ochronnem […], lecz przez to nie traci bynajmniej – i tracić nie
powinno – swego równie zasadniczego charakteru nowoczesnego, jako magna charta –
przestępcy […]. Oto istota dążeń tzw. » unitarnych « w prawie karnym nowoczesnym, chęć
powiązania nieprzedawnionej przeszłości Wieku Oświecenia z doświadczeniami chwili
bieżącej,

program

równorzędnego

traktowania

zarówno

kary,

jak

i

środków

zabezpieczających, zarówno w interesie jednostki, jak i w interesie ogółu”245. Zgodnie zatem
z założeniem F. Liszta, ochrona społeczna ma się realizowana jedynie w graniach
zakreślonych przez ustawę karną246. Taka optyka przemawia tymczasem za możliwie
szerokim zakreśleniem owych granic – tak, aby wyeliminować możliwość wystąpienia „luki”
w obowiązującym ustawodawstwie.
W miejscu tym zwrócić należy uwagę na IV Międzynarodowy Kongres Prawa Karnego
odbywający się w roku 1937 w Paryżu, na który przedłożona została kwestia zasadności
przyznania, de facto „przywrócenia” sędziemu prawa do wymierzenia kary za czyn
niepodpadający pod wyraźny przepis ustawy247. W wydanych rezolucjach dotychczasowa
pozycja zasady nullum crimen sine lege jako podstawowej zasady nowoczesnego prawa
karnego zostaje zasadniczo potwierdzona. Podkreśla się mianowicie, że stanowi ona
245

Tak E.S. Rappaport, Przyszły kodeks karny Trzeciej Rzeszy Niemieckiej (wskazania podstawowe prawa
karnego hitlerowskiego)..., op. cit., s. 16.
246
Warto wspomnieć, że W. Wolter, rozważając, czy możliwym było by utrzymanie zakazu analogii dla
celów prawa karnego oraz uchylenie go dla celów prewencyjnych, stwierdza, iż na gruncie kodyfikacji
„dwutorowych”, gdzie środki zabezpieczające stosowane są jako alternatywa kary w sytuacji braku
podmiotowych komponentów przestępstwa, konieczne jest jednak jednolite podejście do obu kwestii. W.
Wolter, Czy uchylić zakaz analogii w prawie karnym?..., op. cit., s. 71-72.
247
Fourth international congress of penal law (Paris, 26-31 July 1937), „International Review of Penal
Law”, 2015, t.86, nr 1–2., s. 265, gdzie kwestię nullum delictum sine lege rozważano z perspektywy pytania: “Is
it desirable that the judges should be able to retain and punish a deed which is not expressly within the scope of
existing legal provisions?”. Zob. także A. Mogilnicki, Nullum delictum sine lege..., op. cit., s. 341, gdzie mowa o
planowanym na rok 1936 kongresie w Atenach. Warto zaznaczyć, iż jakkolwiek formalnym uzasadnieniem
przedstawionego zagadnienia były względy obrony społecznej, bowiem „[…] zasada nullum delictum sine lege
jest bardzo na rękę jednostkom » niebezpiecznym dla porządku publicznego, lecz dosyć zręcznym, żeby się
ocierać o marginesy kodeksu karnego, a jednak nie podpaść pod żadną z jego dyspozycji «”, tak w istocie
chodzić tu miało o cele polityczne – o zapewnienie grupie rządzącej narzędzia do walki z przeciwnikami
politycznymi. Tak Ibid., s. 342-343.
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konieczną gwarancję swobód jednostki i skutkuje wykluczeniem stosowania analogii przy
interpretacji przepisów prawnych typizujących poszczególne przestępstwa, określających
wymiar kary oraz przewidujących okoliczności zaostrzające odpowiedzialność karną,
dodając, iż zakaz ten odnosi się zarówno do podstaw wymierzania sankcji karnej, jak i
środków zabezpieczających. Zaznacza się przy tym równocześnie, iż typy czynów karalnych
powinny być konstruowane na tyle szeroko, aby umożliwiały ich sądową adaptację do
społecznych potrzeb wymiaru sprawiedliwości248. Szeroko zakrojony przepis pozwalać ma
zatem na osiągnięcie podobnych rezultatów co analogia przy wąsko zakrojonym przepisie,
mając ten dodatkowy walor, iż odbywałoby się to lege artis. Syntetyczna typizacja jawi się w
związku z tym jako alternatywna metoda „rozszerzenia” podstaw odpowiedzialności karnej w
stosunku do zmiany legislacyjnej i analogii.
Powyższą myśl da się uchwycić w rozważaniach W. Woltera. Odnosząc się mianowicie
do nowoczesnej techniki ustawodawczej wskazuje on, że przepisom prawnokarnym nadaje się
formę syntetyczną, zwartą i ogólną, wolną od kazuistyki, w związku z czym odformalizowaną
i „bardziej rozciągliwą”. Ustawodawca posługuje się coraz częściej pojęciami normatywnymi,
które wymagają wartościowania przez sędziego, co – niezależnie od tego, czy sędzia odwoła
się tutaj do ocen subiektywnych, czy obiektywnych (społecznych) – stanowi przeciwwagę dla
formalizmu. Tendencja ta ma być widoczna także w odchodzeniu od literalnej wykładni
prawa karnego na rzecz wykładni teleologicznej. Autor stwierdza w konsekwencji, iż: „[…]
nowoczesne prawo odchyliło się od postulatów jasności i niedwuznaczności ustawy, jakie
wysunęły dążenia liberalistyczne”, dodając jednocześnie, że: „rozciągliwość ustawy spełnia
do pewnego stopnia funkcję analogji z ustawy w ustawie formalistycznej, ale właśnie tylko do
pewnego stopnia. Zasadnicza różnica między ogólnikowo ujętą normą a analogią (podobnie
jak między wykładnią rozszerzającą a analogją) polega na tem, że zasięg działania normy
określony jest dośrodkowo, pewnem mniej lub więcej wyraźnem maksimum promienia,
natomiast analogja z ustawy działa odśrodkowo, jest promieniowaniem poza granice normy
248

Podjęte rezolucje brzmiały następująco: „Zasada legalności przestępstw i kar, rękojmia niezbędna prawa
indywidualnego, prowadzi do w konsekwencji do wykluczenia metody analogii przy wykładni ustaw karnych”;
„Jest pożądane, by przepisy ustawy karnej, które określają przestępstwa, były ujmowane w sposób dostatecznie
ogólny, by przez to ułatwione zostało przystosowanie orzecznictwa do potrzeb społecznych”; „Wykluczenie
metody analogii dotyczy wyłącznie tych przepisów, które zawierają kwalifikację przestępczą, które określają
kary albo które ustanawiją powody ich podwyższenia”; „Zasada legalności, która zakazuje stosowania metody
analogii, odnosi się w tej samej mierze do środków zabezpieczających co i do kar”. S. Glaser, Prawo karne na
kongresach międzynarodowych, „Palestra”, 1937, nr 10., s. 879. Zob. także Fourth international congress of
penal law (Paris, 26-31 July 1937)..., op. cit., s. 42, 266-267, gdzie przedstawiona jest kolejno wersja
francuskojęzyczna i anglojęzyczna.
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tak daleko, jak daleko sięga podobieństwo”249. Przyjmując, że główny problem z analogią
dotyczy przekroczenia granic ustawy karnej, ogólnikowe ujęcie przepisu, szeroko
zakreślające owe granice, uznaje W. Wolter za lepsze rozwiązanie, nawet jeśli zakres
kryminalizacji wymaga in concreto doprecyzowania przez sędziego. Zagrożeniem – jak
zaznacza – byłoby tu jednak dopuszczenie analogii do już odformalizowanej ustawy, bowiem
oznaczałoby to „podniesienie jej rozciągliwości do drugiej potęgi”, co nawet u nie-liberalisty
budzić powinno zastrzeżenia250.
Powyższe znajduje odbicie w polskiej ustawie karnej z 1932 r. Jako jeden z argumentów
uzasadniających obowiązywanie zakazu analogii na gruncie krajowego systemu prawnego W.
Makowski wskazuje okoliczność, iż: „[…] dając syntetyczne dyspozycje w poszczególnych
artykułach, pozawala [kodeks karny z 1932 r. – przypis A. R.] na objęcie temi dyspozycjami
takich czynów, które chociaż nie są kazuistycznie przewidziane przez ustawodawcę, istotą
swoją odpowiadają syntetycznie ujętym elementom przestępności”251. Stosowanie analogii w
celu rozszerzenia podstaw odpowiedzialności karnej uznaje on w związku z tym za
niepotrzebne, ponieważ podstawy te są już dostatecznie szeroko zakreślone („rozszerzone”)
przez ustawodawcę. Jest to zatem przejaw idei ochrony społecznej na poziomie typizacji
znamion przestępstw, o którym była mowa powyżej. J. Jamontt i E.S. Rappaport podnoszą
natomiast, że „syntetyczność” polskiej ustawy karnej odpowiada nowoczesnym metodom
techniki ustawodawczej i poglądom doktryny ukierunkowanym na przekazanie sędziemu jak
największej swobody „w ramach zwięzłych członów składowych przestępstwa”252.
Wyjaśniają, iż ówcześnie punkt ciężkości został przesunięty z przestępstwa na przestępcę, że
ustawodawcę interesuje przede wszystkim człowiek, który jest niebezpieczny dla
społeczeństwa, który przejawia tendencje antyspołeczne mogące się ujawnić w formie
przestępstwa. Pierwszorzędnym zadaniem sędziego jest z tej perspektywy ochrona
społeczeństwa przed niebezpiecznymi jednostkami. Z tego powodu nie można go wiązać
kazuistycznymi pojęciami czynów karalnych, iż wówczas pozostałby bezradny wobec
niektórych społecznie szkodliwych czynów253.
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W. Wolter, Czy uchylić zakaz analogii w prawie karnym?..., op. cit., s. 74.
Ibid., s. 74-75.
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Tak W. Makowski, Kodeks karny. Komentarz..., op. cit., s. 25.
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J. Jamontt i E.S. Rappaport, Kodeks karny r. 1932..., op. cit., s. XXI-XXII. W tym tonie, odnośnie
kodeksu z 1932 r. oraz ustawie karnej z 1969 r., również J. Śliwowski, Prawo karne, Warszawa 1979., s. 26.
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J. Jamontt i E.S. Rappaport, Kodeks karny r. 1932..., op. cit., s. XXII-XXIII.
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Utopijna wydaje się w tym świetle teza J. Makarewicza, iż jakkolwiek zawiłość
stosunków społecznych i mnogość dóbr prawnych chronionych przepisami karnymi
przemawiać właśnie mogą za odchodzeniem od ścisłego przestrzegania zasady nullum crimen
sine lege, zwłaszcza w zakresie techniki legislacyjnej, to potrzeba ścisłej wykładni tekstu
ustawy, a co się z tym wiąże – precyzyjnego zakreślenia granic kryminalizacji, jest tym
większa254. Bliższe rzeczywistości wydają się słowa E. S. Rappaporta, iż w nowoczesnych
kodeksach dyspozycja przepisu karnego „nie ma ambicji” do uprzedniego przewidzenia
każdego możliwego wariantu karygodnego zachowania, zwłaszcza z uwagi na coraz bardziej
złożony charakter ówczesnej rzeczywistości społecznej. Jak podnosi autor, „Nowoczesna
ustawa karna nie widzi możliwości kazuistycznego załatwiania wszystkich » stanów
faktycznych «, które w ścisły, sztywny sposób mogłyby dać wskazówkę sędziemu, jaki czyn
pozytywny czy negatywny (działanie lub zaniechanie) jest zabroniony pod groźbą kary przez
prawo obowiązującego (stanowione), a jaki znów jest pod względem prawno karnym
obojętny”255.
Syntetyczny opis karalnego zachowania ma być wyrazem troski nowoczesnego
ustawodawcy o objęcie przepisem wszelkich możliwych do przewidzenia w praktyce stanów
faktycznych, a to o „dopasowywalność” przepisów do zmieniającej się rzeczywistości. E. S.
Rappaport zwraca dalej uwagę, iż krępowanie sędziego kazuistycznym przepisem prawnym
wiązało się z ufnością jedynie wobec ustawy jako gwaranta praw i wolności obywatelskich,
będącej zarazem wyrazem właściwego dla epoki Oświecenia braku zaufania do sędziego. W
XX w., wraz ze zmianą zapatrywań na władzę państwową, nastąpiła jednak zmiana podejścia
do roli sędziego karnego, który nie tylko na gruncie ideologii totalitarnych nie miał być już
„automatem kodeksowym”, a – jak ujmuje to autor – „współtwórcą interpretacyjnym”.
Jakkolwiek nie ma on zastępować ustawodawcy w stanowieniu przestępstw i kar
(przynajmniej co do zasady, z wyłączaniem ustrojów totalitarnych), tak winien się liczyć nie
tylko z gramatyczną i logiczną wykładnią „luźno” zbudowanych przepisów prawnokarnych,
ale także z moderna ratio iuris, z celami zwłaszcza natury społecznej256. W konsekwencji,
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J. Makarewicz, „Technika ustawodawstwa karnego. Zagajenie prac seminaryum kryminalistycznego r.
1913/1914”, op. cit., s. 177.
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E.S. Rappaport, Polityka kryminalna w zarysie..., op. cit., s. 130.
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Ibid., s. 130-131. Tak również W. Makowski, Kodeks karny. Komentarz..., op. cit., s. 12-13. Autor
podnosi, że: „W nowym Kodeksie Karnym dążenie do przezwyciężenia kazuistyki było zupełnie wyraźne.
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podstawowe definicje i zasadnicze dyspozycje, wypowiedziane w formie syntetycznej, ale i z treści tych
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„Sędzia musi […] odpowiednio porównywać, nie tylko przepisy danego działu kodyfikacji
prawa kryminalnego, ale czasami i innych działów ustawodawstwa, zawierającego przepisy
karzące. Na tej rozciągłej wykładni polega właśnie sztuka operowania nowoczesnym
przepisem dyspozycji karnej, stosowanej możliwie ściśle, lecz niekiedy z konieczności
analogicznie. Ale ta rozciągła – na nowoczesnej racji prawnej przepisu oparta – wykładnia
krytyczna obowiązującej ustawy karnej ma swe granice: nie może wykraczać poza zakres
przepisów całokształtu ustawodawstwa obowiązującego, gdyż zmienianie podstawowych
przepisów, kształtujących oblicze prawne, a więc i prawnokarne, należy nie do sędziego, lecz
do ustawodawcy. Tak rozumieć należy, mojem zdaniem, po stu pięćdziesięciu latach ewolucji
nowoczesny, krytycznie pogłębiony sens podstawowej nadal w prawie kryminalnym zasady
» nullum crimen sine lege «”257.
Powyższe ustalenia wymagają w związku z tym uzupełnienia o zagadnienie wykładni
prawa. W XX w. powszechnie już odstąpiono od lansowanego przez C. Beccarię, także A.
Feuerbacha, zakazu wykładni ustawy karnej. O ile w odniesieniu do kodeksu karnego z 1932
r. spotkać się można z tezą, że „zasada nullum crimen sine lege zniewala sędziego do ścisłego
stosowania ustawy”, tak owa ścisłość oznacza tutaj wymóg dokładnego zapoznania się z wolą
ustawodawcy i przestrzegania przyjętych zasad interpretacji258. Wśród owych zasad w
dalszym ciągu znajduje się natomiast interpretacja gramatyczna – z brzmienia użytych
wyrazów, oraz logiczna – z „ducha ustawy”259. Interpretacji gramatycznej przypisuje się co
prawda pierwszeństwo, niemniej w praktyce decydujące znaczenie odgrywać ma interpretacja
logiczna, która pozwala dojść do jednoznacznego rozstrzygnięcia w przypadku wątpliwości
natury językowej260. W ramach wyjaśnienia, przytoczone wyżej słowa E. S. Rappaporta o
potrzebie wykładni analogicznej w obrębie ustawy rozumieć raczej należy właśnie w
artykułów usunięto wszystko to, co było beznadziejną pogonią za przewidzeniem rozmaitych możliwości życia.
Stąd znowu spada na sędziego nowe zasadnie – wypełnić syntetyczne formuły odpowiednią wykładnią, któryby
pozwoliła rozstrzygać nieskończoną rozmaitością faktów życia w związku z ocenami formuł prawnych”.
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E.S. Rappaport, Polityka kryminalna w zarysie..., op. cit., s. 131.
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Tak J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem..., op. cit., s. 51.
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poszczególnych przepisów ze sobą celem osiągnięcia i wydobycia jej [ustawy – AR] ducha”. Tak J.
Makarewicz, Wykładnia kodeksu karnego. I. Oryginalne metody, „Gazeta Sądowa Warszawska”, 1934, nr 10., s.
145-146. Por. także J. Makarewicz, Prawo karne. Wykład porównawczy z uwzględnieniem prawa
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej..., op. cit., s. 50. Jako przykład autor podaje tutaj interpretację
logiczną § 525 ówczesnego austriackiego kodeksu karnego typizującego czyn tzw. naruszenia wierności
małżeńskiej jako obejmującego „inne działania erotycznej natury” niż spółkowanie, bowiem o cudzołóstwie
mówić miał odrębnie § 502.
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J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem..., op. cit., s. 52. Tak również W. Makowski, Zasady walki z
przestępstwem..., op. cit., s. 172-173.

107

kategoriach wykładni logicznej. Także W. Makowski mówi w tym kontekście o analogii
„wewnętrznej” (jako przeciwieństwie analogii „zewnętrznej”), wskazując, że: „[…] w
wypadku, jeśli jakikolwiek przepis karny pozostaje w wyraźnym związku logicznym z innym
przepisem karnym, analogja może być środkiem do wyjaśnienia wątpliwości, jakieby na
gruncie jednego z tych przepisów wynikać mogły. Jednakże nigdy analogja nie może służyć
za środek do uzupełnienia braku przepisu lub luk w istniejącym przepisie ustawowym,
przeczyłoby to bowiem powołanej wyżej zasadzie: nulla poena sine lege” 261. Jak dalej
czytamy, „Jeżeli w przepisach prawa cywilnego brak przepisu, ściśle odpowiadającego
konkretnemu wypadkowi, to przez porównanie i zestawienie innych przepisów podobnych
sędzia powinien znaleźć podstawę do rozwiązania wynikających kwestyj; jeżeli ustawa karna
nie zawiera przepisu, któryby podawał odpowiadający konkretnemu [czynowi – przypis A.R.]
stan faktyczny ustawowy, to sędzia musi wyprowadzić stąd jeden tylko wniosek, t.j., że czyn,
który nie ma swego odpowiednika w przepisie ustawy karnej, nie jest uważany przez tę
ustawę za przestępstwo, a więc nie ulega karze. Wykładania rozszerzająca nie jest tu
dopuszczalna”262. O czym była mowa powyżej, brak regulacji oznacza regulację negatywną –
co nie jest wyraźnie zabronionego pod groźbą kary, nie jest uznawane za przestępstwo.
Uznaniem cieszy się w tym czasie również wykładnia historyczna – uwzględniająca
brzmienie ustaw poprzednio obowiązujących263, systematyczna – kładąca nacisk na ogólną
systematykę ustawy i miejsce, jaki dany przepis zajmuje w stosunku do innych przepisów264,
oraz teleologiczna – ukierunkowana na uzgodnienie tekstu prawnego z „myślą przewodnią”
ustawy, jej sensem i celem265. Dziś powiedzielibyśmy, iż znaczenie normy prawnej
zdekodować zatem należy z całego kontekstu, w jakim ona funkcjonuje266. W. Makowski oraz
J. Makarewicz są przy tym zdania, iż dopuścić należy wszystkie sposoby wyjaśnienia woli
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ustawodawcy – o ile opierają się na danych dostępnych w samej ustawie 267. Spornym jest w
związku z tym, na ile można się tutaj posługiwać takimi materiałami legislacyjnymi, jak
projekty i motywy ustaw czy sprawozdania komisji kodyfikacyjnej, które stanowią odrębne
dokumenty, nie do końca muszą ponadto odzwierciedlać ratio legis ustawy w jej ostatecznym
brzmieniu268. W. Makowski zastrzega zarazem, iż w sytuacji, gdy norma postępowania
obłożona sankcją karną wynika także z innego źródła niż ustawa karna, źródło to winno się
uwzględnić przy ustalaniu normy prawnokarnej269.
Już wówczas spotkać się można z rozróżnieniem woli ustawodawcy od woli samej
ustawy, które nie zawsze muszą sobie odpowiadać. Co do zasady dążyć się jednak powinno
do odczytania „woli ustawy” – w myśl reguły interpretacyjnej, iż nie jest ważne co
ustawodawca chciał powiedzieć, a to, co rzeczywiście powiedział270. Także J. Makarewicz i
W. Makowski – mówiąc o odczytywaniu woli ustawodawcy wyłącznie z treści ustawy – zdają
się prezentować taki właśnie pogląd. Z tego też powodu za niedopuszczalną uznaje się
interpretację na zasadzie „nieścisłości kodyfikacyjnej”, sprowadzającej się do uznania przez
interpretatora, iż w danym przypadku ma on do czynienia z błędem ustawodawczym, i
„prostowania” słów ustawy podług rzekomej woli ustawodawcy. Przypadek ten wprost
nazywa się wykładnią contra legem, niewiele mającą wspólnego z interpretacją prawa
obowiązującego271.
O tym, że nie samo gramatyczne znaczenie przepisu prawnokarnego przesądza o
rzeczywistym jego znaczeniu, świadczyć może również stanowisko S. Glasera dotyczące
przepisów wieloznacznych. Jak wyjaśnia, „O ile brzmienie danego przepisu karnego zezwala
na węższe i szersze ujęcie, wówczas szersza wykładnia jest dopuszczalna tylko wówczas, gdy
okaże się słuszniejszą podług sensu i celu samej ustawy. Innemi słowy: Wykładnia musi
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pozostać zawsze zastosowaniem przepisu, dotyczącego odnośnego typu przestępstwa, nigdy
nie może prowadzić do rozszerzenia karalności poza granice ustawy. Tam, gdzie pod tym
względem zachodzi wątpliwość, dopuszczalną jest tylko węższa wykładnia”272. Wyprowadzić
należy stąd wniosek, iż po regułę in dubio pro reo sięgnąć można dopiero po dokonaniu
wszechstronnej wykładni odnośnego przepisu. Wykładnia „ścieśniająca” jest zatem wyjściem
ultima ratio, stosowanym dopiero wtedy, gdy zabiegi interpretacyjne nie dadzą jednoznacznej
odpowiedzi, czy dane zachowanie podpada pod konkretny przepis ustawy karnej. Odmienną
optykę zdaje się przy tym przyjmować Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 24 października
1931 r., gdzie wskazano: „przepisy karno-materjalne z natury rzeczy i w myśl przyjętej
zasady nullum crimen sine lege muszą być ścieśniająco wykładane, a tam, gdzie powstanie
wątpliwość, czy dane działanie (zaniechanie) mieści się w ramach przepisu, zawierającego
dyspozycje karną, wątpliwość owa nie może prowadzić do zastosowania prawa karania” 273.
Teza ta wyrażona została w odniesieniu do znamienia czynności wykonawczej
„niewykonania obowiązków”, które w zależności od sposobu wykładni przesądzać mogło, w
ocenie Sądu Najwyższego, o „jednorazowym” (wykładnia wąska) bądź trwałym (wykładnia
szeroka) charakterze całego przestępstwa. O ile przyjęte zostało wąskie rozumienie
odnośnego znamienia, tak zastrzeżono, iż szeroka wykładnia byłaby możliwa, gdyby z
przepisu jednoznacznie wynikał zamiar ustawodawcy co do objęcia represją całego czasu
trwania stanu niewypełniania obowiązków274. Znamienne zatem, iż poprzestano tutaj na
argumencie natury językowej.
W świetle powyższego, granicy pomiędzy zakazaną analogią a dopuszczalną wykładnią
upatruje się w ustawie karnej, czy też szerzej – w „całokształcie ustawodawstwa
obowiązującego”.

W

jego

obrębie

można

posługiwać

się

różnymi

metodami

interpretacyjnymi w celu odkodowania zawartej w przepisie normy prawnej. Jak w praktyce
ustalić tę granicę?
J. Makarewicz jako przykład ścisłej interpretacji prawa karnego podaje wyrok Trybunału
Rzeszy (Reichsgericht) z 1 maja 1899 r. dotyczący korzystania z cudzego przewodu
elektrycznego i zaboru prądu. Trybunał Rzeszy nie uznał tego za przestępstwo kradzieży,
ponieważ odnośny przepis prawnokarny sankcjonował zabór cudzej rzeczy ruchomej, prąd
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zaś nie jest rzeczą, a energią. Wyrażony został tutaj pogląd, że liberalna wykładnia znamienia
„rzecz” oznaczałaby stosowanie prawa karnego na zasadzie analogii, a dopasowywanie
istniejących przepisów prawnokarnych do nowych warunków, do zmieniającej się
rzeczywistości, co do zasady nie może się odbywać bez naruszenia ustawy karnej. Notabene,
zdaniem Trybunału Rzeszy gwarancją poszanowania wolności jednostki miało być wyłącznie
odwoływanie się do historycznego znaczenia wyrażeń ustawowych 275. Co przy tym
znamienne, we Francji kazus zaboru prądu został rozstrzygnięty całkowicie odmiennie, a to
prąd elektryczny uznano za rzecz ze wskazaniem, iż nie jest to analogia, a – po prostu –
interpretacja przepisu276. W tym tonie wypowiada się zresztą W. Makowski. W odniesieniu
do zakazu analogii („zewnętrznej”) podnosi mianowicie, iż: „[…] życie stwarzać może takie
stany faktyczne rzeczywiste, które, zawierając w sobie cechy niewątpliwie przestępstwa, z
trudnością dają się połączyć z dyspozycjami karnemi, szczególnie jeśli te są ujęte w sposób
kazuistyczny. Jako przykład przytoczyć możemy wypadki kradzieży energji elektrycznej,
której wyraźnie nie miały na względzie ustawy cokolwiek dawniejszego pochodzenia. Nie
ulega jednak wątpliwości, że kradzież prądu elektrycznego jest przestępstwem i karze ulegać
powinna, jakkolwiek ustawa o tego typu kradzieży nie mówi wyraźnie i jakkolwiek literalne
tłumaczenie wyrazów, użytych w dyspozycjach karnych co do przedmiotu kradzieży:
»ruchomość« według U.K.A. [Ustawy karnej austriackiej o zbrodniach, występkach i
wykroczeniach z 1852 r. – przypis A. R.] art. 173, »majątek ruchomy« K.K.R. [kodeks karny
rosyjski z 1903 r. – przypis A. R.], »rzecz ruchoma« K.K.N. [kodeks karny Rzeszy
Niemieckiej 1871 r. – przypis A. R.] art. 242 – z trudnością daje się stosować do pojęcia
prądu elektrycznego. Wykładnia w tym przypadku musi posługiwać się w pewnej mierze
analogją, czy to drogą uznania np., że pojęcie ruchomości, albo majątku ruchomego, może
obejmować również energję elektryczną lub inną, z której poszkodowany ma wyłączne prawo
korzystania, czy też drogą zestawienia działań przestępcy z inną dyspozycją karną,
posiadającą cechy działania na cudzą szkodę majątkową, np. oszustwa”277.
Autor zdaje się zatem sugerować, iż „przestępstwo” może istnieć niezależnie od treści
ustawy karnej, a to iż może istnieć sytuacja, że dany czyn będzie podlegał karze bez względu
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na to, czy został wyraźnie przewidziany w ustawie karnej, i bez względu na to, czy jego
kwalifikacja pod konkretny przepis ustawy jest w zgodzie z literalną wykładnią znamion
przestępstwa stypizowanego w tymże przepisie. Nie jest przy tym jasne, czy promuje on w
tym przypadku analogię „wewnętrzną”, czy, w ramach jakiegoś wyjątku, analogię
„zewnętrzną”. Problematyczne jest tu bowiem stwierdzenie, że kradzież prądu, mimo braku
wyraźnej wypowiedzi ustawodawcy, winno się uznać za czyn karalny. Przywodzi to
niewątpliwie na myśl sytuację, w której o karalności decydować ma sama społeczna
szkodliwość działania (zaniechania), na której to podstawie poszukuje się przypisu
sankcjonującego stan faktyczny najbardziej podobny do analizowanej in concreto sprawy.
Cechy przestępności przedmiotowego zachowania nie znajdują wszak oparcia w treści ustawy
karnej. Niezależnie jednak od tego, czy W. Makowski ma na myśli wykładnię logiczną w
obrębie ustawy, czy stosowanie ustawy karnej na zasadzie analogii, podejście to uznać trzeba
za sprzeczne z koncepcją kodeksu karnego jako magna charta obywatela już z tego powodu,
iż „wątpliwości” co do ustawowego zakresu kryminalizacji nakazuje się tu rozstrzygać na
niekorzyść sprawcy. Godzi się podkreślić, iż skoro przepisy ustawy były jasne co do tego, że
prąd elektryczny nie był przedmiotem czynności wykonawczej jakiegokolwiek przestępstwa
przeciwko mieniu (tak należałoby rozumieć stwierdzenie, iż przepisy ustawowe „z trudem”
dają się doń stosować), mówienie o wątpliwościach co do zakresu karalności ma charakter
raczej życzeniowy.
2.3.3. Zmiana spojrzenia na rolę ustawy karnej
Zwrócić należy wreszcie uwagę na zmianę spojrzenia na rolę ustawy w kształtowaniu
życia społecznego, w tym świadomości prawnej obywateli. W ramach przypomnienia, w
czasach Oświecenia wierzono w moc sprawczą ustawy, w możliwość całościowego
uregulowania za jej pomocą wszystkich społecznie istotnych kwestii, i to w taki sposób, jasny
i precyzyjny, aby jednostka zapoznawszy się z jej treścią znała swoją sytuację prawną.
Założenie to podważa się już w wieku XIX, w wieku XX nie budzi już tymczasem
wątpliwości, iż ustawodawca nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych
przypadków życia codziennego, zwłaszcza z uwagi na dokonany rozwój społecznogospodarczy, tym bardziej rozstrzygnąć je za pomocą jednoznacznych przepisów prawnych.
Z tego też powodu powstaje problem „luk” w ustawie, która nie nadąża za zmieniającą się
rzeczywistością i społecznymi potrzebami w zakresie walki z przestępczością. Co więcej
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jednak, w sposób dobitny kwestionuje się samą możliwość oddziaływania przepisów
prawnokarnych na zachowanie jednostki. Już krytycy teorii A. Feuerbacha podnosili, iż
sprawca czynu przestępnego co do zasady nie zapoznaje się z treścią obowiązującej ustawy
karnej przed przystąpieniem do działania (zaniechania), licząc raczej na to, iż uda mu się
uniknąć jakiejkolwiek odpowiedzialności za swój czyn. Obecnie zaznacza się natomiast, iż
nawet gdyby jednostka chciała się zapoznać z ustawowym katalogiem czynów karalnych, to
w praktyce byłoby to mocno utrudnione z uwagi na znaczny rozrost całego ustawodawstwa.
Mnożenie kodeksowych stanów faktycznych oraz tworzenie nowych ustaw karnych,
względnie przepisów prawnokarnych w ustawach specjalnych (administracyjnych czy
skarbowych), prowadzić ma do sytuacji, w której dokładne zapoznanie się z obowiązującym
stanem prawnym jest kwestią problematyczną dla samych prawników278. E.S. Rappaport
niejako z zarzutem wskazuje w tym kontekście, że sędzia może skazać nie tylko za czyn
uznany za przestępstwo w kodeksie karnym, ale także na podstawie innych ustawach
zawierających przepisy karne. Jak podnosi, „Należało, w twórczej wykładni nauk i
orzecznictwa nowoczesnej magistratury sądowej, sięgać do całokształtu ustawodawstwa,
czyli przepisów karzących, zawartych w wielu ustawach, obowiązujących w danym okresie i
miejscu a nawet niekiedy (nader rzadko, wyjątkowo) i do analogii na tle innych działów
prawa powszechnego”279. Już w tym czasie funkcjonują zresztą przepisy o charakterze
blankietowym, które ciężar konkretyzacji właściwej normy postępowania przenoszą na inny
organ władzy państwowej280. Również w ten sposób poszerza się zakres pojęcie „ustawy”, z
którą jednostka – dążąca do „samozabezpieczenia” się przed sankcją karną – powinna się
zaznajomić.
W ówczesnej literaturze przedmiotu dostrzega się zarazem, wreszcie, problem braku
kompetencji językowej w zakresie języka prawnego po stronie zwykłego obywatela.
Zważywszy na ujawniające się w praktyce problemy interpretacyjne tekstu prawnego
niekoniecznie będzie on w stanie ustalić wszystkie możliwe konsekwencji prawnokarne
podejmowane działania (zaniechania) – nawet, gdyby chciał to zrobić, i miał w ręku wszelkie
relewantne akty prawne. W miejscu tym przytoczyć warto komentarz W. Woltera do
stanowiska Trybunału haskiego w sprawie nowelizacji ustawy karnej Wolnego Miasta
278
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prawnokarnych zaznacza on, iż: „[…] przestępca nie zna się na finezjach ustawy i nie może
być zgóry obznajomiony z zagadnieniami ścieśniającej, rozszerzającej i analogicznej
wykładni. Aby się w tej materji zorjentować, musiałby on robić studja nad orzecznictwem
sądowem, zanim popełni jakiś czyn, a i wtedy czekać go będzie miłe lub niemiłe
rozczarowanie”281. Z tej perspektywy to, czy stosuje się wykładnię literalną czy analogię jest
bez różnicy. Autor zastrzega jednak, iż sprawca, którego działanie (zaniechanie) może się
spotkać z represją karną na zasadzie analogii, i tak porusza się najczęściej w sferze – jak to
ujmuje – „niebezpieczeństwa oddziaływania normy”282. Podobne stanowisko zajmuje on
zresztą w kwestii uchylenia zakazu analogii w prawie karny. W jego ocenie, feuerbachowski
przymus psychiczny można by równie dobrze oprzeć na społecznym „poczucie prawa”,
ponieważ „laicka” znajomość ustawy nie będzie co do zasady wystarczająca dla należytego
rozważenia ewentualnych konsekwencji prawnokarnych danego czynu. Tak długo jak
„rozszerzenie” ustawy na zasadzie analogia legis pozostaje w zgodzie z owym poczuciem,
gwarancja nullum crimen sine lege zostaje zachowana283. Notabene, dostrzec tu można pewną
zbieżność z tokiem rozumowania K. Bindinga – skoro jednostka nie działa w zaufaniu do
treści ustawy, to ścisła wykładnia przepisów prawnokarnych traci rację bytu. Zastrzec jednak
trzeba, iż W. Wolter nie tyle nie uznaje jednostki za adresata ustawy karnej, odmawiając jej
niejako prawa do powoływania się w swej obronie na jej postanowienia (wszak
usprawiedliwieniem kary jest naruszenie normy prawnej spoza systemu prawa karnego), co
przyjmuje, że gwarancja przewidywalności konsekwencji prawnokarnych oparta o przepis
prawnokarny jest w tym stanie rzeczy – po prostu – iluzoryczna. Znajomość treści ustawy
karnej to za mało, aby jednoznacznie rozgraniczyć zachowania karalne od niekaralnych.
Założyć przy tym można, iż mówiąc o sferze „niebezpieczeństwa oddziaływania normy” miał
on na myśli zachowania bezprawne i karygodne, w stosunku do których nie jest do końca
jasne, czy podpadają pod przepis ustawy.
Co wymaga tutaj uwypuklenia, iluzoryczność idei bezpieczeństwa prawnokarnego
opartego o przepis ustawy karnej wynika przede wszystkim z nowej rzeczywistości prawnej,
do której idea ścisłego związania sędziego słowami ustawy nie przystaje. Znamienne jednak,
iż nad brakiem gwarancji przewidywalności konsekwencji prawnokarnych przechodzi się w
281
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zasadzie do porządku dziennego, a tym, co skłania do poszukiwania nowym rozwiązań, jest
problem obiektywizacji odpowiedzialności karnej w przypadku osoby, która nie miała
świadomości karalności swojego zachowania. Problem dostrzega się tym samym na
płaszczyźnie winy.
Tytułem wyjaśnienia, porównując w początkach XX w. prawo zwyczajowe i ustawowe J.
Makarewicz w dalszym ciągu podnosi, iż przepisy prawa karnego, sankcjonujące życie w
danej grupie społecznej, winny być znane członkom tejże grupy, znajomość prawa może
natomiast wynikać z faktu publicznego ogłoszenia ustawy, co jest właściwe dla prawa
pisanego (ustawowego), bądź ze stałej praktyki karnej, utrwalanej w drodze orzecznictwa
sądowego, właściwej dla prawa zwyczajowego. Wprowadzenie do porządku prawnego zasady
nullum crimen sine lege zabezpieczać ma poszanowanie wymogu upublicznienia
obowiązującego prawa, mając tę niewątpliwą przewagę nad prawem zwyczajowym, iż
poprzez formalne określenie warunków pozwalających na pociągniecie obywatela do
odpowiedzialności karnej zapobiega samowoli ze strony organów państwowych284. Ustawowa
typizacja

przestępstw

postrzegana

jest

pierwotnie

nie

tylko

jako

podstawa

do

„samozabezpieczenia” się jednostki przed sankcją karną, ale również, o czym była mowa,
jako podstawa zarzutu winy.
W powyższym tonie wypowiada się również J. Makarewicz. Odnosząc się mianowicie do
kwestii nieświadomości ustawy karnej wskazuje on, że prawo pierwotne, dla którego kara
kryminalna była swoistą zemstą za popełnienie czynu społecznie szkodliwego, za
irrelewantne uznawało okoliczność, czy sprawca znał przepis prawnokarny, czy przewidział
lub mógł przewidzieć, iż jego czyn pociągnie za sobą określone skutki prawne. Kwestia ta
uległa zmianie wraz z rozwojem prawa pisanego i – właśnie – przyjęciem zasady nullum
crimen sine lege. Wówczas to powstał jednak problem odpowiedzialności karnej sprawcy,
który nie znał treści formalnie ogłoszonej ustawy. Zasada subiektywizmu wymagała przecież,
aby reakcja prawnokarna nie była automatyczna, nie miała charakteru obiektywnego. Autor
zwraca pod tym kątem uwagę, że sam ustawodawca, wprowadzając wymóg publicznego
ogłoszenia ustawy, przywiązuje wagę do tego, aby obywatele mogli zapoznać się z
obowiązującym prawem i postępować wedle jego przykazań. Logika wymagałaby
tymczasem, aby sprawca czynu przestępnego, który nie zapoznał się uprzednio z
284
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obowiązującą ustawą, nie ponosił odpowiedzialności karnej. Jako że takie rozwiązanie
podważałoby uprawnienie, tudzież obowiązek państwa do ścigania i karania przestępstw, w
kontekście tym zwykło się podnosić zasadę ignorantia iuris nocet (ignorantia iuris non
excusat). Opierając się na założeniu, iż obywatel zna obowiązującą w jego państwie ustawę
karną, wprowadza ona domniemanie powszechnej znajomości prawa, które pociąga za sobą
zarazem domniemanie winy285. Rozwiązanie to o tyle budzi zastrzeżenia w początkach XX
w., iż nowożytne ustawodawstwo ma być tak rozbudowane, że nawet osoba z prawniczym
wykształceniem nie jest się w stanie z nim zapoznać w sposób odpowiedni. Zwraca się
ponadto uwagę, iż kryminalizacją obejmowane są coraz to nowe stany faktyczne, gdzie zakaz
niekoniecznie odpowiada normom społecznym czy moralnym, a to poszerza się krąg czynów
mala prohibita, których przestępczy charakter nie jest „naturalny” (jak przy czynach mala per
se), a wynika raczej z doraźnych potrzeb polityki kryminalnej państwa 286. Wynikający stąd
problem obiektywizacji odpowiedzialności karnej, który nazwać można nieobalalnym
domniemaniem świadomości karalności czynu, próbuje się tymczasem rozwiązać za pomocą
konstrukcji błędu co do bezprawności, opierającej się na rozróżnieniu błędu co do prawa
karnego (błąd co do karalności) i błędu co do prawa cywilnego, czy administracyjnego,
leżących u podstaw zakazu karnego (błąd co do bezprawności). O ile nieznajomością ustawy
karnej zasłaniać się nie można, tak w przypadku ustaw cywilnych czy administracyjnych
wchodziłoby to już w rachubę. Jak podnosi J. Makarewicz, „jest wymogiem po prostu
sprawiedliwości, by presumpcja ustawowa dopuszczała przeciwdowodu; ze względów
oportunistycznych przyjąć można zasadę: » nieznajomością ustawy zasłaniać się nie można «,
ale zarazem należy dodać: » chybaby udowodniono, że sprawca bez własnej winy, niemiał
świadomości bezprawności swego postępowania «, wzgl. » że sprawca działał w przekonaniu
prawnego uzasadnienia swego działania «”287.

285

J. Makarewicz, Prawo karne. Wykład porównawczy z uwzględnieniem prawa obowiązującego w
Rzeczypospolitej Polskiej..., op. cit., s. 133-134.
286
Zob. Ibid., s. 134-135. Szerzej na temat krytyki zasady ignorantia iuris nocet zob. zwłaszcza S. Glaser,
Ignorantia iuris w prawie karnym, Kraków 1931. oraz S. Pławski, Nieświadomość przestępności a wina..., op.
cit.
287
J. Makarewicz, Prawo karne. Wykład porównawczy z uwzględnieniem prawa obowiązującego w
Rzeczypospolitej Polskiej..., op. cit., s. 135-136. Notabene, zdaniem S. Glasera z zasady tej należy w ogóle
zrezygnować jako nadmiernie krzywdzącej w stosunku do jednostki. W odniesieniu do czynów mala per se o
nieświadomości prawa nie sposób i tak mówić, zaś w przypadku czynów mala prohibita interes państwa
zabezpiecza możliwość pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności za działanie nieumyślne. Zob. S. Glaser,
Ignorantia iuris w prawie karnym..., op. cit., s. 37-41. W ramach wyjaśnienia, świadomość bezprawności
uznawana jest przez autora za element niezbędny do przyjęcia umyślności („winy umyślnej”), stąd w razie jej
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Taki kształt instytucji błędu co do bezprawności jako wyjątku od rygorystycznej zasady
ignorantia iuris nocet przyjęty zostaje na gruncie kodeksu karnego z 1932 r. Świadomość
bezprawności nie jest tu przy tym okolicznością warunkującą przypisanie sprawcy winy, w
konsekwencji zaś odpowiedzialności karnej, a fakultatywną okolicznością nadzwyczajnego
złagodzenia kary (art. 20 § 2 k.k. z 1932 r.)288. W uzasadnieniu ustawy czytamy, iż: „Dla
sprawy odpowiedzialności pierwszorzędne znaczenie posiada świadomość bezprawności
czynu. Sprawca musi wiedzieć, że dane działanie jest zakazane i musi wiedzieć, że on
rzeczywiście takie działanie przedsiębierze lub takiego opuszczenia się dopuszcza. […]
Interes społeczeństwa wymaga, by wymiar sprawiedliwości nie natrafił na trudność,
wynikającą z tego z twierdzenia, iż sprawca nie wiedział, czy dany czyn jest karygodny. W
myśl zasady skargowości, oskarżyciel musiałby przeprowadzać dowód także i w tym
względzie. Ustawa najczęściej rozstrzyga sprawę tę w sposób radykalny przez postawienie
zasady: » nieznajomością ustawy karnej nikt nie może się zasłaniać «. Doświadczenie życia
nowożytnego wykazuje jednak, że zasada ta przeprowadzona konsekwentnie może w wielu
wypadkach okazać się nadmiernie surową lub wręcz niesprawiedliwą. Zasada ta mogła być
dobrą w stosunkach mało skomplikowanych, kiedy prawo karne było kodyfikacją
kardynalnych zasad społecznego współżycia, kiedy można było twierdzić, że kodeks karny
stwarza sankcje karne dla przepisów i norm ogólnie znanych. Nowożytne życie społeczne
stwarza niezmiernie wielką ilość dóbr prawnych i sytuacyj dla tych dóbr niebezpiecznych, co
skłania społeczeństwo do wydawania coraz to nowych przepisów karnych. Wynikiem tego
rodzaju stosunków jest, iż przeciętny obywatel, a często nawet przeciętny prawnik nie wie, co
jest w danej chwili przestępstwem, a co niem nie jest. Dlatego operowanie dzisiaj zasadą, że
nieznajomością ustawy karnej zasłaniać się nie można, mogłoby robić wrażenie groteskowe.
Musi być jednak konsekwentnie przeprowadzona zasada, że do odpowiedzialności karnej
potrzebna jest świadomość bezprawności czynu. Bezprawność to nie jest koniecznie
braku w rachubę wchodzi odpowiedzialność karna za popełnienie przestępstwa „z winy nieumyślnej”. Por. Ibid.,
s. 24-25.
288
Godzi się zaznaczyć, iż w początkowej wersji projektu kodyfikacji karnej ów błąd mógł prowadzić do
uniknięcia kary w ogóle. Po wyrażonej w przepisie art. 1 zasadzie nullum crimen sine lege przepis art. 2 § 1 i 2
stanowić miał, iż: „Nieznajomością ustawy karnej zasłaniać się nie można”, a „Niezawiniona nieświadomość
sprawcy, że postępowanie jego jest bezprawnem, może (art. 65 § 2) uzasadnić bezkarność”. Jak wskazano w
Wyjaśnieniu, „Stosunek § 1 do § 2 jest następujący: Zasada » Nieznajomością ustawy karnej zasłaniać się nie
można « doznaje osłabienia, w wyjątkowych wypadkach jednostka wykazująca dobrą wiarę i przekonanie o tem,
że jej czyn w ogóle prawu się nie sprzeciwia, mogłaby uzyskać bezkarność. Czyn pozostaje bezprawnym, lecz
sprawcę uwalnia się od odpowiedzialności […] lub stosuje się nadzwyczajne złagodzenie kary (art. 65 § 2)”.
Zob. J. Makarewicz, Ustawa karna (część ogólna). Projekt wstępny, „Przegląd Prawa i Administracji imienia
Ernesta Tilla”, 1922, t.XLVII., s. 95, 110.

117

karygodność. Sprawca może nie znać istniejącego przepisu ustawy karnej, do poczytania mu
danego czynu wystarczy jednak, jeśli stwierdzone będzie, że postępowanie jego sprzeciwia
się ogólnemu poczuciu prawa. […] Projekt polski nie dopuszcza jednakowoż zupełnego
usprawiedliwienia i zupełnej bezkarności, stoi mianowicie na stanowisku, że jest
obowiązkiem obywatela przedsiębiorącego jakąkolwiek czynność, mającą znaczenie
społeczne, wchodzącą w sferę interesów bądź to całego społeczeństwa, bądź współobywateli,
dołożenie wszelkich starań, by się zapoznać z istniejącemi przepisami, by nie popełnić czegoś
takiego, co wychodzi na szkodę bądź to współobywateli, bądź też całego społeczeństwa. Z
tych powodów, przyjmując w wypadku nieznajomości odnośnego przepisu prawnego rodzaj
niedbalstwa, projekt polski przewiduje nie bezkarność sprawcy, a jedynie tylko możliwość
uwzględnienia usprawiedliwionej nieświadomości bezprawności czynu, jako podstawy do
nadzwyczajnego złagodzenia kary289”.
Znamienne, że punktem odniesienia dla ustawowej konstrukcji błędu co do bezprawności
czyni się nie przepisy owych ustaw nie-karnych, a „ogólne poczucie prawa”. Także w
literaturze przedmiotu spotykamy się z wymogiem świadomości sprzeczności zachowania z
„poczuciem prawnym”290 czy też „poczuciem prawnym przeciętnego obywatela”291. (Z tego
też powodu z góry się zakłada, że przepis art. 20 § 2 k.k. z 1932 r. stosować się będzie przede
wszystkim na tle ustaw specjalnych, rzadziej prawa karnego powszechnego 292.) Za
reprezentatywną pod tym kątem uznać należy wypowiedź J. Jamontta i E. S. Rappaporta, iż:
„kto […] miał chociażby ogólną świadomość, że nie wolno tak postępować jak on, ten już nie
może

zasłaniać

się

» nieświadomością

bezprawności

czynu «,

bo

nieświadomość

bezprawności bynajmniej nie oznacza nieznajomości odnośnego przepisu, lub grożącej
sankcji karnej albo niezdawania sobie sprawy, czy dany jest zabroniony przez kodeks
cywilny, czy też karny”293. Notabene, samą „bezprawność” definiuje się jako zachowanie
sprzeczne z przedmiotowymi normami systemu prawa (jako całości), w tym normami prawa
zwyczajowego294. Przesłanką odpowiedzialności karnej nie jest zatem świadomość regulacji
prawnej innej niż ustawa karna, a świadomość społecznej oceny prawnej poszczególnych
289

Fragment uzasadnienia dostępny m.in. w: J. Jamontt i E.S. Rappaport, Kodeks karny r. 1932..., op. cit., s.
225-227.
290
J. Makarewicz, Prawo karne. Wykład porównawczy z uwzględnieniem prawa obowiązującego w
Rzeczypospolitej Polskiej..., op. cit., 133, 135.
291
J. Jamontt i E.S. Rappaport, Kodeks karny r. 1932..., op. cit., s. XXIV.
292
Zob. Ibid., s. XXIV; J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem..., op. cit., s. 100.
293
Tak J. Jamontt i E.S. Rappaport, Kodeks karny r. 1932..., op. cit., s. 222-223.
294
Zob. S. Glaser, Polskie prawo karne w zarysie..., op. cit., s. 131-132.
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zachowań, świadomość społecznego poczucia bezprawności. Na podobnym stanowisku co do
„przedmiotu” świadomości bezprawności stanie następnie Sąd Najwyższy. W wyrok z 2
marca 1950 r. wskazuje się mianowicie, że: „Nie należy nieświadomości czynu identyfikować
z nieznajomością prawa. Jeśli sprawca ma ogólną świadomość bezprawności swego działania,
nie może on korzystać z dobrodziejstwa § 2 art. 20 KK”295.
W wyżej zarysowanej konstrukcji błędu co do bezprawności dostrzec można
bindingowski podział na przepis prawnokarny i normę postępowania, gdzie prawo karne
uznaje się za niejako wtórne w stosunku do prawa cywilnego, administracyjnego itd., a
jednostkę za adresata norm prawnych spoza systemu prawa karnego. Zaznaczyć zresztą
należy, że teoria norm K. Bindinga przejmowana jest przez niektórych przedstawicieli
ówczesnej polskiej doktryny prawa karnego. Rozróżnienie na przepis prawa karnego i normę
postępowania spoza systemu prawa karnego, której przekroczenie ów przepis sankcjonuje,
spotykamy przykładowo u S. Glasera296. „Recepcja” ta o tyle nie jest przy tym konsekwentna,
iż autor uznaje zarazem zasadę nullum crimen, nulla poena sine lege, której uzasadnienia
upatruje zarazem w potrzebie zabezpieczenia bezpieczeństwa prawnego i wolności osobistej
obywateli297. Godzi się przypomnieć, że K. Binding kwestionował sens owej zasady ze
wskazaniem, iż przepis ustawy karnej adresowany jest wyłącznie do organów władzy
państwowej, bowiem jednostka „trzymać się ma” owych norm postępowania, wynikających z
innych dziedzin prawa, w tym prawa niepisanego. W przypadku S. Glasera nie jest do końca
jasne, czy postrzega on ustawę karną jako gwaranta bezpieczeństwa prawnego jednostki
wyłącznie na zasadzie ograniczenia publicznego ius puniendi (przepis karny adresowany
wyłącznie

do

organów

władzy

państwowej),

czy

poprzez

umożliwienie

„samozabezpieczenia” się jednostki przed sankcją karną (przepis karny adresowany także do
jednostki)298.
295

Tak wyrok SN z 2 marca 1950 r., K 252/49, Legalis nr 47519. Zob. także wyrok SN z 21 lipca 1949 r., K
254/49, Legalis nr 47520.
296
S. Glaser, Polskie prawo karne w zarysie..., op. cit., s. 4-5.
297
Ibid., s. 7. Notabene, prawo zwyczajowe „poza prawnokarne” może być zdaniem autora uwzględniane
przy ocenie bezprawności zachowania. Jakkolwiek zatem warunkiem karalności jest to, aby czyn został uznany
za karalny przez obowiązującą ustawę, tak sama norma postępowania może mieć charakter niepisany.
298
Ibid., s. 147-148. Warto zaznaczyć, iż w odniesieniu do zagadnienia istoty czynu przestępczego autor
wskazuje, że: „Skoro bowiem o bezprawności decyduje całokształt prawa przedmiotowego, którego normy
ustawicznie się zmieniają, nikt nie mógłby mieć pewności, że dopuszczając się świadomie jakiegoś czynu, nie
spełnia tem samem bezprawia. Gdyby więc jedynym warunkiem karalności było zawinione bezprawie, wówczas
najistotniejsze ograniczenia interesów jednostki, jej życia, wolności, mienia i czci, byłyby zależne od przypadku,
bo od znajomości tej nieprzejrzanej nieraz ilości przepisów prawnych. Prawo nowożytne, ażeby zapobiec tego
rodzaju stanowi, niepożądanemu z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego obywateli, ograniczyło pojęcie
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Również W. Makowski przychyla się do zaproponowanego przez K. Bindinga
rozróżnienia na przepis prawnokarny oraz normę postępowania. Uznaje on jednak, że w
wyniku obłożenia karą naruszenia określonego nakazu lub zakazu postępowania (często
niemających swojego odpowiednika poza systemem prawa karnego) powstaje nowa norma
prawnokarna, która ma charakter samoistny. Jak czytamy, „Jeżeli ustawa karna podaje karę za
zabójstwo, to niewątpliwie zakaz pozbawiania człowieka życia nie został przez nią wyłącznie
stworzony. Istnieje on również w sferze norm etycznych i religijnych, to samo powiedzieć
można o szeregu innych podobnych sankcyj karnych, powiązanych z normami ogólniejszego
znaczenia. Nie ulega jednak wątpliwości, że nawet istniejącej poza nią normie ustawa karna
nadaje pewien specyficzny charakter, przetwarza ją, że przez obłożenie karą powstaje
stosunek swoisty, norma nowa. […] I jeśli ustawa karna nie jest wynalazczynią zasadniczej
myśli o tem, że nie należy zabijać, to jednak ona jest źródłem faktu, że zabójstwo człowieka
zyskało charakter normy karno-prawnej”299. Autor zwraca zarazem uwagę na imperatywnoatrybutywny charakter owej normy prawnokarnej. Obywatel ma obowiązek zachować się
zgodnie z jej przykazaniem, państwo jest z kolei uprawnione do żądania od obywatela, aby jej
przestrzegał, a w przeciwnym razie – do wymierzenia określonej sankcji karnej. Z drugiej
strony, państwa ma obowiązek ukarania sprawcy przestępstwa w granicach przewidzianych w
przepisie ustawy, sprawca ma tymczasem prawo żądać, aby kara była mu wymierzona
zgodnie z treścią ustawy300. Znamienne, że autor wiąże tę koncepcję właśnie z zasadą nullum
crimen, nulla peona sine lege. Podstawą odpowiedzialności karnej może być bowiem tylko
specjalna norma prawnokarna, której wyłącznym źródłem jest ustawa karna301. Wyraża się tu
zatem idea „samozabezpieczenia” się jednostki przed sankcją karną.

czynu karalnego, a więc przestępstwa, przez wprowadzenie tzw. istoty czynu lub istoty przestępstwa (der
gesetzliche Tatbestand). Karze może dziś ulec tylko takie zachowanie, które odpowiada ustawowej istocie
czynu. Wszelkie działanie, choćby bezprawne i zawinione, które nie odpowiada istocie czynu, a więc tzw.
działanie atypowe, nie jest czynem karalnym”. Ustawową typizację znamion przestępstwa, gdyż do tego
sprowadza się właśnie określenie istoty czynu (przestępstwa) w ustawie, zdaje się on zatem postrzegać jako
dodatkową informacje dla obywateli, które spośród rozlicznych zachowań bezprawnych, uznane są za karalne –
tak, aby miała ona pewność, kiedy państwo uprawnione jest do ograniczenia jej żywotnych interesów. Zastrzec
jednak należy, iż do istoty czynu nie zalicza się tutaj samej kary. Por. Ibid., s. 152-156.
299
W. Makowski, Prawo karne. Część ogólna..., op. cit., s. 95.
300
Ibid., s. 95-96.
301
Ibid., s. 97. Sama norma prawnokarna (autor odnosi się do struktury „ustawy karnej”, założyć niemniej
można, iż chodzi mu właśnie o pojedynczą normę prawnokarną) składać ma się odpowiednio z dwóch
elementów, a to opisu czynu, stanowiącego przedmiot represji karnej, czyli dyspozycji (zwanej też ustawowym
stanem faktycznym), oraz oznaczenia kary, przewidzianej jako konsekwencja prawno-karna popełnienia czynu
zabronionego, czyli sankcji. Ibid., s. 98 i n.
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Zastrzec w tym miejscu należy, że wymóg subiektywnej świadomości bezprawności jako
przesłanka winy bynajmniej nie wyklucza wymogu przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych jako podstawa bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki, która co do zasady
ma charakter obiektywny. Co więcej, gwarancje te uznać należy za komplementarne.
Niezależnie bowiem od tego, czy jednostka rzeczywiście zapoznała się z regulacją
prawnokarną, winna mieć ona pewność, że zakres kryminalizacji jest z góry określony i –
dążąc do uniknięcia sankcji karnej – może się z nim zapoznać w drodze lektury ustawy
karnej. Jeśli K. Binding, sprzeciwiając się wymogowi ustawowej określoności prawa karnego
i zakazowi analogii, przyjmuje, iż każde zachowanie bezprawne jest zachowaniem
„potencjalnie karalnym”, świadomość bezprawności podejmowanego przez jednostkę
działania (zaniechania) jest wystarczająca do zapewnienia jej bezpieczeństwa prawnokarnego.
Jeśli popełni czyn bezprawny, musi się bowiem liczyć z tym, że spotka ją kara – niezależnie
od aktualnej treści ustawy karnej, jej precyzyjności czy sposobu interpretacji stypizowanych
tam przestępstw. Jeśli przyjmuje się jednak, że granica sfery wolnościowej jednostki, a to
sfery wolnej od reakcji prawnokarnej ze strony państwa, ma być wyznaczona przepisami
ustawy karnej, wymóg świadomości „samej” bezprawności o tyle nie jest adekwatny, że
osoby, które zdają sobie sprawę z bezprawności danego czynu i godzą się na ewentualne
konsekwencje, które pociąga ono za sobą w myśl przepisów prawa cywilnego czy
administracyjnego, jednak nie są w stanie ustalić, czy jest ono jednocześnie zachowaniem
karalnym z uwagi na niejasną redakcję ustawy, względnie posłużenie się przez sąd wykładnią
inną niż językowa, pozostają de facto bez ochrony prawnej.
Na różnicę pomiędzy obiektywną a subiektywną przewidywalnością konsekwencji
prawnokarnych trafnie zwraca zresztą uwagę W. Makowski. Mianowicie, „[…] moc
obowiązująca ustawy w każdym poszczególnym przypadku nie jest zależna od subiektywnej
znajomości lub nieznajomości jej przez obywatela. Ignorantia iuris semper nocet. Jeżeli
sprawca, nie znając przepisu ustawy, popełnia czyn przez ten przepis zakazany, nieznajomość
taka nie uchyla w stosunku do niego mocy obowiązującej ustawy i nie może służyć za
usprawiedliwienie. Inne znaczenie posiada dla odpowiedzialności indywidualnej subiektywna
świadomość lub nieświadomość bezprawności czynu wogóle [jako subiektywny warunek
karalności – przypis A.R.]; […] Z jednej strony wchodzi tu w grę zagadnienie mocy
obowiązującej ustawy – ta musi być powszechna, nie może być indywidualizowana i
uzależniona w stosowaniu swem od tego, czy ktoś ustawę poznał, czy nie. Ustawa i jej moc
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obowiązująca jest faktem objektywnym i jako taki musi być traktowana. Z drugiej strony, w
każdym poszczególnym wypadku wchodzą w grę czynniki subjektywne, warunkujące
odpowiedzialność indywidualną lub jej stopień, a wśród tych czynników może być
przedmiotem do rozwagi świadomość bezprawności, przekonanie o istnieniu podstawy
prawnej działania itp.”302.
Twierdzić by można w świetle powyższego, że zasady nullum crimen sine cupla oraz
nullum crimen sine lege uzupełniają się wzajemnie na gruncie nowoczesnej kodyfikacji prawa
karnego. Problem z ową komplementarnością sprowadza się niemniej do tego, że – zgodnie z
poczynionymi uprzednio ustaleniami – ustawodawca odstąpił od wymogu precyzyjnej
redakcji ustawy karnej na rzecz szeroko zakrojonych, elastycznych typów przestępstw,
podobnie jak sądy „zwolnione zostały” z obowiązku ścisłej, literalnej wykładni ustawy. Jeśli
brać za punkt odniesienia dla oceny obiektywnej przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych zwykłego obywatela, nie posiadającego kompetencji językowej z zakresu
języka prawnego, interes jednostki nie będzie tu co do zasady zabezpieczony. (Odwołując się
na marginesie do wskazywanych uprzednio motywów wprowadzenia zasady nullum crimen
sine lege do obowiązującego ustawodawstwa, stwierdzić trzeba, że „nieścisłe” związanie
sędziego słowami ustawy nie idzie już w parze z bezpieczeństwem prawnokarnym
obywateli.)
O tym, że w praktyce problem z gwarancją przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych może mieć miejsce, świadczy przedstawiona regulacja błędu co do prawa.
Owa „ogólna świadomość, że nie wolno tak postępować”, którą J. Jamontt i E. S. Rappaport
uznają za przedmiot świadomości bezprawności, umożliwiać będzie pociągniecie do
odpowiedzialności karnej nawet w przypadku, gdy „ogłoszony przepis prawny tak
zredagowano, że trudno go zrozumieć nawet prawnikowi” czy „ustawa niedawno ogłoszona
nie dotarła do świadomości ludzi, mających zakorzenione całkiem inne pojęcia prawne”303.
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Tak W. Makowski, Prawo karne. Część ogólna..., op. cit., s. 110-112. Odpowiednio, w odniesieniu
bezpośrednio do art. 20 § 2 k.k. z 1932 r., W. Makowski, Kodeks karny. Komentarz..., op. cit., s. 97-98.
303
Tak J. Jamontt i E.S. Rappaport, Kodeks karny r. 1932..., op. cit., s. 222-223. Na marginesie, niektóre
założenia twórców kodeksu nie znalazły potwierdzenia w praktyce. Przykładowo, o ile art. 20 § 2 k.k. z 1932 r.
znajdować miał zastosowanie w sytuacji, gdy jednostka nie była świadoma treści nowowprowadzonej do
porządku prawnego normy, odpowiadającej wyjątkowym stosunkom społecznym, (fragment uzasadnienia
dostępny m.in. w: Ibid., s. 226-227), tak w wyroku SN z 10 grudnia 1948 r., K 627/48, Legalis nr 47517,
wskazuje się, iż przepis ten pozwala uwzględnić nieświadomość bezprawności czynu w takich szczególnych
przypadkach jak nienormalne warunki bytowania, czy niski poziom umysłowy oskarżonego, relewantnym
usprawiedliwieniem nie może być natomiast wyjątkowość odnośnej normy prawnej i niedawne wprowadzenie
jej w życie.
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Uwagę warto zwrócić również na stanowisko S. Glasera i A. Mogilnickiego. Zdaniem
autorów w sytuacji, gdy „sprawca zdaje sobie sprawę z bezprawności swego czynu i bądź
wie, że czyn ten ulega karze, ale nie zdaje sobie dokładnie sprawy, pod jaki przepis podpada
(błąd subsumpcyjny […]), bądź nie wie, że czyn jest karalny […] ulega odpowiedzialności na
zasadach ogólnych, gdyż mając świadomość bezprawności czynu powinien był [sprawca –
przypis A. R.] przewidzieć możliwość jego karalności, jeżeli zaś tego nie przewidział, to sam
ponosi ryzyko”304. Postawiona tutaj teza przywodzi na myśl lansowaną przez K. Bindinga
koncepcję czynów „potencjalnie karalnych”. Zastrzec niemniej trzeba, że w odniesieniu do
kodeksu karnego z 1932 r. o tyle tylko znajdowałaby ona rację bytu, iż każde zachowanie
podpadające pod szeroko zakrojony przepis prawnokarny, byłoby zachowaniem potencjalnie
podlegającym karze. Patrząc na wymóg świadomość bezprawności pod tym kątem, stwierdzić
należy, iż stanowi on nie tylko podstawę zarzutu winy, ale także – we wskazanym powyżej
zakresie – podstawę bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki.
W miejscu tym odnieść się jeszcze wypada do kwestii owego błędu subsumpcyjnego. Jak
czytamy u S. Glasera i A. Mogilnickiego, chodzi tutaj o „błąd dotyczący podporządkowania
okoliczności czynu pod pojęciowe znamiona ustawowej istoty czynu”, mający miejsce, gdy
„sprawca ma świadomość bezprawności i » odpowiedniości « swego czynu [do ustawowych
znamion przestępstwa – przypis A. R.]305, jednak z powodu nieznajomości względnie
wadliwej znajomości ustawy karnej, mylnie przypuszcza, że do jego czynu nie ma
zastosowania pewna cecha prawnicza, charakteryzująca istotę czynu (np. sprawca wie, że
dokonywa rewizji, ale nie zdaje sobie sprawy, że jest to czynność urzędowa, art. 136 [k.k. z
1932 r. – przypis A. R.]; albo wie, że przerabia jakieś pismo, ale nie zdaje sobie sprawy, że
ma ono właściwość » dokumentu «, art. 187 [k.k. z 1932 r. – przypis A. R.]; albo wie, że
znieważa sąd, ale nie, że jest to » władza «, art. 127 [k.k. z 1932 r. – przypis A. R.]”306.
Odwołując się do jednego z powyższych przykładów, sprawca wie, że za przerabianie
dokumentów grozi kara, ale nie wie, że pismo, które sam przerabia kwalifikuje się jako
ustawowe znamię „dokumentu”. Przypadek ten kwalifikują autorzy jako odmianę błędu co do
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S. Glaser i A. Mogilnicki, Kodeks karny. Komentarz..., op. cit., s. 102-103.
W ramach wyjaśnienia, ową „odpowiedniość” do typu czynu karalnego rozumieć należy nie jako
świadomość realizacji przez siebie znamion czynu karalnego – sprawca pozostawać ma bowiem w błędzie co do
ustawowej kwalifikacji swojego zachowania, a raczej w kategoriach świadomości karalności tego typu
zachowań.
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Tak S. Glaser, Polskie prawo karne w zarysie..., op. cit., s.184. Odpowiednio S. Glaser i A. Mogilnicki,
Kodeks karny. Komentarz..., op. cit., s. 101-102.
305
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„istoty czynu” z art. 20 § 1 k.k. z 1932 r., która nie pociąga jednak za sobą skutku w postaci
wyłączenia „winy umyślnej”307. Notabene, wskazany przez nich przypadek „ogólnej”
świadomości karalności, kiedy sprawca wie, że zachowanie jest karalne, ale nie wie na
podstawie jakiego konkretnie przepisu, również jest uznawany za przykład tzw. błędu
subsumcyjnego – prawnokarnie irrelewantnego308. W tych kategoriach ocenić by
konsekwentnie należało przypadek niewłaściwego odkodowania przez jednostkę normy
prawnej. Godzi się jednak zaznaczyć, iż w swej monografii „Ignorantia iuris w prawie
karnym” S. Glaser wyraża pogląd, iż błąd subsumpcyjny, mylne przyjęcie, że przepis ustawy
karnej znajduje lub nie znajduje zastosowania do konkretnego stanu faktycznego, winno się
kwalifikować jako relewantny błąd co do prawa, ponieważ sprawca pozostaje tutaj w błędzie
co do treści odnośnej ustawy. Uznaje on przy tym, iż odmienne podejście do nieświadomości
ustawy karnej i ustaw nie-karnych, cywilnych czy administracyjnych, nie znajduje
racjonalnego uzasadnienia, a każdy błąd co do prawa winien być traktowany jak błąd co do
faktów, wykluczający umyślność309. Autor zwraca zarazem uwagę, że błąd subsumpcyjny
odróżniany był od błędu prawnego już przez F.K. Savigny’ego, uznającego go za odmianę
relewantnego błędu co do faktów. Podobne stanowisko zajmować ma F. Liszt, według
którego błąd subsumpcyjny wyklucza zamiar po stronie sprawcy310. Poglądy te nie znajdują
jednak oparcia na gruncie polskiej ustawy karnej.
W świetle powyższego należy powziąć uzasadnioną wątpliwość czy „nowoczesna”
ustawa karna w zakresie, w jakim gwarantować ma bezpieczeństwo prawne i wolność
jednostki przed arbitralną ingerencją ze strony władzy państwowej, rzeczywiście hołduje w
idei przewidywalności konsekwencji prawnokarnych i „samozabezpieczenia” się jednostki
przed sankcją karną. Nawet jeśli idee te uznaje się za ważkie, to koncepcja świadomości
bezprawności, odpowiednio błędu co do bezprawności, zajmuje zasadniczo jej miejsce.
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Zob. S. Glaser i A. Mogilnicki, Kodeks karny. Komentarz..., op. cit., s. 100-101. Notabene, uregulowany
w art. 20 § 1 k.k. z 1932 r. błąd co do faktów stanowił okoliczność wyłączającą odpowiedzialność karną w
ogóle. Zgodnie mianowicie z tym przepisem „Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu pod wpływem
błędu co do okoliczności należącej do istoty czynu, z wyjątkiem, gdy chodzi o występek nieumyślny, a błąd był
wynikiem nieostrożności lub niedbalstwa”. Zarówno twórcy kodeksu, jak i doktryna prawa karnego, błąd co do
istnienia stosunku prawnego zaliczają do tej właśnie kategorii. Zob. J. Jamontt i E.S. Rappaport, Kodeks karny r.
1932..., op. cit., s. 224; L. Peiper, Komentarz do Kodeksu karnego..., op. cit., s. 73-74. Zob. także J. Makarewicz,
Prawo karne. Wykład porównawczy z uwzględnieniem prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej..., op.
cit., s. 139.
308
S. Glaser i A. Mogilnicki, Kodeks karny. Komentarz..., op. cit., s. 103.
309
S. Glaser, Ignorantia iuris w prawie karnym..., op. cit., s. 36-37. W ramach przypomnienia, u S. Glasera
świadomość bezprawności jest elementem umyślności.
310
Ibid., s. 36.
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Kładąc niemniej nacisk na zachowanie zgodne z prawem w ogóle, a to każde zachowanie
bezprawne, nie zaś tylko takie, które jest dodatkowo karalne, stanowić może w pewnym
sensie podstawę bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki. Jak u K. Bindinga, wystrzegając
się bowiem wszystkich zachowań bezprawnych, nie narazi się ona na sankcję karną. Sfera
wolnościowa jednostki ulega tu jednak zawężeniu poprzez wprowadzenie stanu niepewności
co do konsekwencji prawnokarnych zachowania, które nie podpada jednoznacznie pod
szeroko zakrojony przepis ustawy, względnie który będąc na pozór jasny i precyzyjny nie
zostanie odczytany w sposób literalny. Znamienne, że funkcję gwarancyjną pełni w tym
przypadku zasada winy. Godzi się zresztą podkreślić, iż wśród zasad przewodnich kodeksu
karnego z 1932 r. o ile wskazuje się zasadę winy i subiektywizmu, także prewencję w
wymiarze ogólnym i szczególnym, tak zasadę nullum crimen sine lege pomija się w tym
katalogu311.
2.4. System common law
2.4.1. Doktryna strict construction
Jak zostało już wskazane, w XIX w. kształtuje się w systemie common law wymóg ścisłej
wykładni prawa karnego w kształcie odpowiadającym kontynentalnemu postulatowi lex
stricta. Godzi się niemniej wyjaśnić, że doktryna strict construction, o którą tutaj chodzi,
sięga korzeniami XVII w., kiedy to wykorzystywana była przez sądy common law do
unikania stosowania surowych statutów karnych oraz „zniekształcania” ich treści na korzyść
podsądnego312. Postępująca humanizacja prawa karnego pozbawia tak ukształtowaną
doktrynę racjonalnego uzasadnienia, a na fali dotyczącej zniekształcania jednoznacznie
wyrażonej woli ustawodawcy, przekształca się ona w postulat wykładni literalnej. Już w
orzeczeniu z 1786 r. w sprawie R. v. Inhabitants of Hodnett kwestionuje się mianowicie
wymóg wykładni zawężającej ze wskazaniem na okoliczność, że statut karny poddać się
powinno analizie językowej i jeśli nie ma wątpliwości co do znaczenia użytych przez
ustawodawcę wyrażeń, nie można wyłączać spod zakresu regulacji przypadków, które
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Por. J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem..., op. cit., s. 31 i n.; J. Jamontt i E.S. Rappaport,
Kodeks karny r. 1932..., op. cit., s. XXIII.
312
Zob. P.B. Maxwell i W. Wyatt-Paine, On the interpretation of statutes, Londyn 1920., s. 462; J. Hall,
Strict or Liberal Construction of Penal Statutes, „Harvard Law Review”, 1935, t.48, nr 5., s. 750-751.
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mieszczą się w nim zgodnie ze zwyczajnym rozumieniem odnośnego tekstu313.
Gwarancyjność doktryny strict construction sprowadzona zatem zostaje do zakazu wykładni
rozszerzającej i analogii, czy – jak zwykło się to określać na gruncie systemu common law –
zakazu wykładni liberalnej i sądowego prawotwórstwa314. W kontekście tym wskazać można
na orzeczenie z 1826 r. w spawie Fletcher v. Lord Sondes, gdzie z zasady ścisłej wykładni
wyprowadza się zakaz rozciągania konsekwencji prawnokarnych na przypadki, które nie
mieszczą się w granicach zakreślonych przez „ducha i słowa ustawy”315.
Podobna retoryka daje się uchwycić w orzeczeniu amerykańskiego Sądu Najwyższego z
1820 r. w sprawie United States v. Wiltberger. Stwierdza się tu z jednej strony, że istniejący w
obrębie prawa karnego wymóg ścisłej interpretacji nie może być rozumiany jako interpretacja
zawężająca w stosunku do tego, co wynikałoby ze zwyczajnego znaczenia użytych przez
ustawodawcę słów, względnie znaczenia, które nadał im sam ustawodawca. Z drugiej strony
wyraża się zakaz rozciągania regulacji ustawowej na przypadki wprost w niej nieuregulowane
ze wskazaniem (mówiąc ogólnie) na ratio legis316. Zaznaczyć niemniej należy, że głównym
uzasadnieniem powziętego rozstrzygnięcia jest nie ochrona praw i wolności jednostki, na
którą tylko ogólnikowo zwraca się uwagę, a zasada trójpodziału władzy państwowej i rozdział
kompetencji sądowniczych i ustawodawczych. Potrzeba ochrony praw jednostki na zasadzie
„samozabezpieczenia” się przed sankcją karną, ma być zaakcentowana w orzecznictwie
sądów amerykańskich dopiero w początkach wieku XX317. Jako przykład przytoczyć można
orzeczenie w sprawie McBoyle v. United States z 1931 r., gdzie kluczowym argumentem
przeciwko przyjęciu szerszego rozumienia znamienia czynu karalnego niż to, które
wynikałoby z języka potocznego, czyni się wymóg fair warning. Stwierdza się mianowicie,
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P.B. Maxwell i W. Wyatt-Paine, On the interpretation of statutes..., op. cit., s. 464. Chodzi o orzeczenie
w sprawie Rex v. Inhabitants of Hodnett, [1786] 99 E.R. 993. Tak również orzeczenia w sprawach Nicholson v.
Fields, [1862] 158 E.R. 695, oraz Foley v. Fletcher, [1858] 157 E.R. 678.
314
J. Hall, General Principles of Criminal Law..., op. cit., s. 35. Autor podaje właśnie, że odpowiednikiem
“kontynentalnej” analogii jest sądowe prawotwórstwo (judicial legislation), a wykładni rozszerzającej –
wykładnia liberalna (liberal interpretation). Godzi się nadmienić, że tzw. reasoning by analogy, znaną w
tradycji anglosaskiej metodę rozstrzygania spraw w oparciu o precedensy, przyrównuje autor do wykładni
rozszerzającej, którą zdaje się rozumieć jako uadekwatnianie znaczenia ustawowych wyrażeń do zmiennych
okoliczności faktycznych. Zob. J. Hall, Nulla poena sine lege..., op. cit., s. 173-175.
315
Zob. P.B. Maxwell i W. Wyatt-Paine, On the interpretation of statutes..., op. cit., s. 464-465. Chodzi o
orzeczenie w sprawie Fletcher v. Lord Sondes, [1826] 130 E.R. 606 (B). W tonie również orzeczenie w sprawie
London C.C. v. Aylesbury Co., [1898] 1 Q.B. 106.
316
S. Pomorski, Amerykańskie common law a zasada nullum crimen sine lege: studium krytyczne
prawotwórstwa sądowego w amerykańskim prawie karnym..., op. cit., s. 97-98. Chodzi o orzeczenie w sprawie
United States v. Wiltberger, 18 U.S. 76, U.S. Supreme Court (1820).
317
Ibid., s. 98-99. W tym tonie także W.R. LaFave, Criminal law..., op. cit., s. 93.
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że choć nie jest prawdopodobne, aby sprawca przed dokonaniem morderstwa czy kradzieży
uważnie analizował tekst ustawy karnej, społeczeństwo powinno zostać ostrzeżone w
zrozumiałym dla niego języku, jakie są konsekwencje przekroczenia pewnej granicy, która to
granica również powinna być możliwie jasno oznaczona318.
Mając na względzie początki doktryny strict construction w prawie angielskim, a to
walkę z surowymi statutami karnymi, nie sposób jednak twierdzić, iż tak rozumiana idea
bezpieczeństwa prawnokarnego w ogóle jej wówczas nie przyświecała. O tym, że sądom
angielskim chodziło również o urzeczywistnienie możliwości „samozabezpieczenia” się
jednostki przed sankcją karną, świadczyć może sprawa Rex v. Harvey z połowy XVIII w.
Zasada strict construction wpłynęła w tym przypadku na interpretację określonego w statucie
sposobu jego formalnego ogłoszenia, stanowiącego rzecz jasna warunek odpowiedzialności
karnej. Otóż formuła „w dwóch miastach rynkowych w pobliżu miejsca popełnienia
przestępstwa” (in two market towns near the place where the offense was committed)
odczytana zostaje jako wymóg ogłoszenia w tych dwóch miastach, które są najbliżej tego
miejsca, a nie dwóch dowolnych miast w pobliżu319. Jest to zatem ukłon w stronę fair
warning, nie trójpodziału władzy.
W miejscu tym zwrócić należy jednak uwagę na problem związany z ustaleniem, co
kształtuje owo literalne, ścisłe znaczenie statutu karnego. W szczególności, orzeczenie w
sprawie McBoyle v. United States podaje się jako dowód istnienia odrębnej reguły
wynikającej z doktryny strict construction w postaci nakazu przypisywania ustawowym
wyrażeniom

ich

znaczenia

potocznego,

używanego

przez

zwykłych,

przeciętnie

inteligentnych obywateli320. Przedmiotem postulatów czyni się jednak również znaczenie
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Por. orzeczenie w sprawie McBoyle v. United States, 283 U.S. 25 (1931), gdzie stwierdza się: „Although
it is not likely that a criminal will carefully consider the text of the law before he murders or steals, it is
reasonable that a fair warning should be given to the world in language that the common world will understand,
of what the law intends to do if a certain line is passed. To make the warning fair, so far as possible the line
should be clear. When a rule of conduct is laid down in words that evoke in the common mind only the picture of
vehicles moving on land, the statute should not be extended to aircraft, simply because it may seem to us that a
similar policy applies, or upon the speculation that, if the legislature had thought of it, very likely broader words
would have been used”. Zob. także S. Pomorski, Amerykańskie common law a zasada nullum crimen sine lege:
studium krytyczne prawotwórstwa sądowego w amerykańskim prawie karnym..., op. cit., s. 98-99; W.R. LaFave,
Criminal law..., op. cit., s. 93.
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Note, Void for Vagueness: An Escape from Statutory Interpretation, „Indiana Law Journal”, 1948, t.23,
nr 3., s. 274. Chodzi o orzeczenie w sprawie Rex v. Harvey, [1746] 96 E.R. 10 (D).
320
S. Pomorski, Amerykańskie common law a zasada nullum crimen sine lege: studium krytyczne
prawotwórstwa sądowego w amerykańskim prawie karnym..., op. cit., s. 100. Jako regułę pokrewną autor
wskazuje tzw. ejusdem generis rule wyrażającą nakaz nadawania terminom używanym w statucie karnym
o naturze ogólnej znaczenie zbliżone do powiązanych z nim terminów szczególnych.
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uwzględniające wolę ustawodawcy czy „ducha ustawy”. Notabene, również w sprawie
McBoyle v. United States ostateczne rozstrzygnięcie poprzedzone było ustaleniem, że z
materiałów legislacyjnych nie da się wyczytać „szerszej” woli ustawodawcy321. Truizmem
jest przy tym stwierdzenie, że w nie każdym przypadku potoczne rozumienie użytych przez
ustawodawcę wyrażeń rzeczywiście odzwierciedla jego zamiar. O czym był już tymczasem
mowa, odejście od języka potocznego i nakaz poszukiwania woli ustawodawcy czy „ducha
ustawy” sprawia, że możliwość przewidzenia konsekwencji prawnokarnych przez jednostkę
staje się iluzją.
Pewnym remedium jest tu niewątpliwie powiązanie doktryny strict construction z
koncepcją rule of lenity. W przypadku, kiedy dane wyrażenie rozumieć można na gruncie
ustawy w sposób co najmniej dwojaki, zasada strict construction nakazywałaby wówczas
wybrać to znaczenie, które jest najkorzystniejsze dla jednostki, na ogół zawężające zakres
kryminalizacji322. W kontekście tym warto wskazać na pogląd J. Halla, iż prawo karne rządzi
się takimi samymi regułami wykładni jak inne dziedziny prawa, z tym zastrzeżeniem, że w
razie powzięcia przez sąd wątpliwości co do prawidłowego znaczenia odnośnego terminu,
przypisać mu należy znaczenie korzystniejsze z punktu widzenia interesów oskarżonego323.
Spotkać się niemniej można i ze stanowiskiem, że sam wymóg ścisłości nie może podważać
innych zasad interpretacji, zwłaszcza postulatu uzgodnienia tekstu ustawy z jej ratio legis324.
Z tej perspektywy wybór tego możliwego znaczenia, które jest szersze, w zakresie zaś, w
jakim obejmuje zakresem kryminalizacji więcej stanów faktycznych – niekorzystne dla
jednostki, nie oznaczałby naruszenia zasady strict construction325. Na co zwracano zresztą
uwagę w ówczesnej literaturze, w praktyce zdarzają się przypadki, w których odnośnemu
wyrażeniu przypisuje się znaczenie oderwane nie tylko od języka potocznego, ale także jego

321

Czytamy tu mianowicie: “No doubt etymologically it is possible to use the word to signify a conveyance
working on land, water or air, and sometimes legislation extends the use in that direction […] But in everyday
speech, »vehicle« calls up the picture of a thing moving on land. Thus, in Rev.Stats. § 4, intended, the
Government suggests, rather to enlarge than to restrict the definition, vehicle includes every contrivance capable
of being used »as a means of transportation on land.« And this is repeated, expressly excluding aircraft, in the
Tariff Act […]. So here, the phrase under discussion calls up the popular picture. […] It is a vehicle that runs,
not something, not commonly called a vehicle, that flies. Airplanes were well known in 1919 when this statute
was passed, but it is admitted that they were not mentioned in the reports or in the debates in Congress”.
322
Por. orzeczenie w sprawie Tuck and Sons v. Priester, [1887] 19 Q.B.D. 629. Zob. także S. Pomorski,
Amerykańskie common law a zasada nullum crimen sine lege: studium krytyczne prawotwórstwa sądowego w
amerykańskim prawie karnym..., op. cit., s. 101.
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J. Hall, General Principles of Criminal Law..., op. cit., s. 41.
324
P.B. Maxwell i W. Wyatt-Paine, On the interpretation of statutes..., op. cit., s. 484.
325
Por. orzeczenie w sprawie United States v. Hartwell, 73 U.S. 385, U.S. Supreme Court (1867).
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etymologii, z uwagi na wartość jaką jest efektywność prawa326. J. Hall wskazuje z kolei na
pewną prawidłowość, zgodnie z którą sprawy nie podpadające jednoznacznie pod precedens
rozstrzyga się nie podług języka potocznego, a zgodnie z „wolą ustawy”. Rule of lenity
znajdować ma natomiast zastosowanie tylko w przypadku spraw „błahych”, ponieważ w
odniesieniu do czynów poważnych, którymi żywo interesuje się opinia publiczna, stosuje się
interpretację „przeciwko” oskarżonemu327. Prawidłowść tę uznać trzeba za tym bardziej
znamienną, iż obecny jest w tym czasie pogląd, że „ścisłość” wykładni podlega stopniowaniu
podług surowości zagrożenia karnego328. W świetle obserwacji J. Halla, tendencja jest w
praktyce odwrotna.
O tym z kolei, że przypadki sądowego prawotwórstwa również mają w owym czasie
miejsce, świadczy sprawa Rex v. Manley z 1933 r. Fałszywe zawiadomienie policji o
możliwości

popełnienia

przestępstwa,

które

skutkowało

zbędnymi

czynnościami

funkcjonariuszy publicznych, uznane tutaj zostaje za przestępstwo – pomimo braku
odpowiedniego typu czynu „zmierzania do wyrządzenia szkody publicznej”. Zaznaczyć przy
tym należy, że choć orzeczenie to stało się przedmiotem krytyki w środowiskach
prawniczych, to powodem był nie tyle fakt prawotwórstwa sądowego, co jego
„ogólnikowości”. Znamię czynnościowe w postaci wyrządzenie szkody publicznej (public
mischief) przyznawać ma bowiem władzy sądowniczej zbyt dużą dyskrecjonalność329.
Na gruncie systemu common law również da się zatem identyfikować ideę ochrony
społecznej, która in concreto przemawiać nawet może za rozszerzeniem ukształtowanego
(prawem statutowym lub precedensowym) zakresu kryminalizacji na etapie stosowania
prawa. Co jednak znamienne, wprost mówi się tutaj o wymogu przewidywalności
konsekwencji prawnokarnych jako środka do bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki –
nawet jeśli w okolicznościach danej sprawy to nie on wpływać będzie na ostateczne
rozstrzygnięcie o odpowiedzialności karnej.
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P.B. Maxwell i W. Wyatt-Paine, On the interpretation of statutes..., op. cit., s. 485. Por. orzeczenie w
sprawie Rex v. Bowyer, [1831] 172 E.R. 825.
327
J. Hall, Nulla poena sine lege..., op. cit., s. 177.
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P.B. Maxwell i W. Wyatt-Paine, On the interpretation of statutes..., op. cit., s. 466.
329
Zob. J. Hall, Nulla poena sine lege..., op. cit., s. 179; S. Pomorski, Amerykańskie common law a zasada
nullum crimen sine lege: studium krytyczne prawotwórstwa sądowego w amerykańskim prawie karnym..., op.
cit., s. 116-117. Mowa o orzeczeniu w sprawie Rex v. Manley, [1933] 1 K.B. 529.
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2.4.2. Doktryna void for vagueness
Wskazano już na początku, iż doktryny void for vagueness stanowi ekwiwalent
kontynentalnego postulatu lex certa. W miejscu tym należy wyjaśnić, iż jest to w zasadzie
konstrukcja dalej idąca. Wymóg maksymalnej określoności kierowany jest do ustawodawcy,
który obowiązany jest możliwie precyzyjnie opisać wzór karalnego zachowania. W systemie
common law nie jest on szczególnie uwypuklany, a wiąże się raczej z wymogiem ustawowej
typizacji, która zakłada niejako, że typ czynu ma być określony precyzyjnie – jak każdy zakaz
(nakaz) postępowania kierowany przez ustawodawcę do obywateli. Założenie to wynika z
rozwijającej się jednocześnie zasady rządów prawa, w systemie common law znanej jako rule
of law principle. Stanowione w państwie prawo ma być tego rodzaju, aby mogło kształtować
zachowania obywateli, żeby można było zasadnie mówić o „rządzeniu narodem przez
prawo”330. Doktryna void for vagueness przyznaje tymczasem uprawnienie władzy
sądowniczej do „egzekwowania” tegoż wymogu na etapie stosowania prawa karnego. Wiąże
się ona bezpośrednio z amerykańską doktryną judicial supremacy, na której to podstawie
władza sądownicza posiada kompetencje do kontroli wydawanych przez parlament aktów
prawnych i może odmówić ich zastosowania w razie stwierdzenia niekonstytucyjności. Na
gruncie doktryny void for vagueness

miarodajnym kryterium czyni się natomiast

kwalifikowaną niejasność statutu karnego. Otóż w razie stwierdzenia, że na podstawie statutu
karnego nie jest możliwe ustalenie wzoru zakazanego (nakazanego) postępowania, sąd może,
po pierwsze, odmówić jego zastosowania w konkretnej sprawie, po drugie – podjąć próbę
zrekonstruowania konkretnej normy postępowania w drodze wykładni i zastosować tak
wyłożony przepis albo odmówić jego zastosowania, ewentualnie, po trzecie, uznać dany statut
za nieważny w ogóle331.
Uwzględniwszy okoliczność, że w angielskim systemie prawa władza sądownicza nie ma
podobnych uprawnień, doktryna void for vagueness co do zasady nie może się tu rozwinąć w
postaci, jaka nadana jej została na gruncie systemu amerykańskiego. W Anglii „walka” z
niejasnymi statutami prowadzona ma być jednak w przy użyciu doktryny strict construction,
330

Wyjaśnić należy, że omawiając współcześnie poszczególne postulaty wyprowadzanych z zasady nullum
crimen sine lege w Europie kontynentalnej, przedstawiciele systemu common law odwołują się właśnie do
generalnej zasady rządów prawa – rule of law. Zob. A. Ashworth, Principles of criminal law..., op. cit., s. 69-70.
Por. także J. Raz, Autorytet prawa: eseje o prawie i moralności, tłum. P. Maciejko, Warszawa 2000., s. 214-215,
gdzie jako pierwszą zasadę wyprowadzaną z idei rządów prawa podaje się prospektywność, jawność i jasność –
tak aby prawo mogło stanowić wskazówkę dla obywatela. Do kwestii tej wróci się w następnym rozdziale.
331
Note, Void for Vagueness: An Escape from Statutory Interpretation..., op. cit., s. 273.
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mówiąc zaś precyzyjnie – rule of lenity. Jako przykład „ścisłej” wykładni niejasnej regulacji
prawnokarnej podaje się tymczasem przytoczone powyżej orzeczenie w sprawie Rex v.
Harvey, na kanwie którego niejednoznacznemu przepisowi nadana została treść
najkorzystniejsza z punktu widzenia interesów oskarżonego332. Taki zabieg interpretacyjny
nie jest jednak regułą, a przypadki nadawania niejasnej regulacji treści niekorzystnej dla
oskarżonego ze wskazaniem na „być może niejednoznacznie wyrażoną wolę ustawodawcy”
również miały mieć miejsce333.
Odnosząc się już bezpośrednio do doktryny void for vagueness wskazać należy, że
wywodzi się ona właśnie z orzecznictwa amerykańskich sądów federalnych początku XIX w.
i od samego początku pomyślana jest jako odpowiedź na kwalifikowaną niejasność statutów
karnych. W sytuacji, gdy dany statut był na tyle nieprecyzyjny, że nie dało się na jego
podstawie zrekonstruować konkretnego wzorca postępowania, sądy zwykły stwierdzać jego
„niestosowalność” (unenforcible statute) i pomijać przy wydawaniu decyzji. Jako swoistą
zapowiedź doktryny void for vagueness wskazuję się sprawę Drake v. Drake z 1833 r., na
kanwie której stwierdzono, że jeśli postanowienia statutu (czy to prywatnoprawnego, czy
publicznoprawnego) są tak niejasne, że podmioty, które miałyby je wyegzekwować (drogą
administracyjną lub sądową) nie są w stanie ich zrozumieć, uznać go należy za nieskuteczny
w tym sensie, że nie ma wpływu na obowiązujący stan prawny334. Znamienne, że za
adresatów statutu przyjmuje się tutaj organy władzy państwowej. Rozstrzygana sprawa miała
jednak charakter prywatnoprawny, a analiza odnośnego statutu (prywatnoprawnego) z
perspektywy gwarancji prawnokarnych nie była zatem konieczna. W orzeczeniu z 1892 r. w
sprawie Tozer v. United States, odnoszącym się już bezpośrednio do prawa karnego,
kontynuuje się ową myśl. Stwierdza się mianowicie, że przepisy prawne tylko wtedy mogą
stanowić podstawę odpowiedzialności karnej jednostki, gdy są na tyle precyzyjne, że
jednostka może na ich podstawie ustalić, jakie czyny uznaje się za karalne. Karalność nie
może bowiem zależeć od tego, czy podmiot podejmujący w sprawie decyzje uzna to za
uzasadnione335. Począwszy zaś od orzeczenia w sprawie International Harvester Co. v.
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Ibid., s. 274.
Ibid., s. 274. Zob. orzeczenie w spawie The King v. Vasey, [1905] 2 K.B. 748.
334
Zob. Ibid., s. 276. Chodzi o orzeczenie w sprawie Drake v. Drake, 15 N.C. 110 (1833).
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Zob. R.W. Aigler, Legislation in Vague or General Terms, „Michigan Law Review”, 1923, t.XXI, nr 8.,
s. 837. Chodzi o orzeczenie w sprawie Tozer v. United States, 52 Fed. 917 (1892), gdzie czytamy: “But in order
to constitute a crime, the act must be one which the party is able to know in advance whether it is criminal or not.
The criminality of an act cannot depend upon whether a jury may think it reasonable or unreasonable. There
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Kentucky z 1914 r. praktyka ta podniesiona została do rangi zasady konstytucyjnej, zgodnie z
którą kwalifikowana niejasność statutu karnego może stanowić podstawę uznania go za
nieważny jako sprzeczny z klauzulą due proces of law336.
Kiedy statut uznać należy za niejasny w stopniu kwalifikowanym? Jak stwierdza się na
gruncie sprawy Connally v. General Construction Company z 1926 r., punktem odniesienia
dostatecznej określoności jest „przeciętny obywatel”. Z powszechnej idei fair play, jak i
innych ukształtowanych zasada prawa, wynikać ma bowiem, że przepisy prawnokarne muszą
być na tyle jasne, aby mogły służyć jako informacja dla osób potencjalnie podlegających
odpowiedzialności karnej, za jakie czyny spotkać je może sankcja karna. Przepis, który
wprowadza zakaz lub nakaz określonego postępowania w taki sposób, że ludzie o przeciętnej
inteligencji muszą domyślać się jego znaczenia i mają odmienne zdanie co do jego zakresu
zastosowania, narusza klauzulę due proces of law337. Jest to zatem przejaw oświeceniowej
idea przewidywalności konsekwencji prawnokarnych – jednostka powinna mieć możliwość
ustalenia podstaw odpowiedzialności karnej w oparciu o istniejące w chwili popełnienia
czynu przepisy prawa – odczytywane zgodnie ze zwyczajnym znaczeniem poszczególnych
słów. Zakłada się tym samym, że przepis prawnokarny adresowany jest nie tylko do organów
wymiaru sprawiedliwości, ale nadto do obywateli, którzy powinni układać swoje sprawy
życiowe zgodnie z obowiązującym prawem338. Podejście to znajduje potwierdzenie w sprawie
Lanzetta v. New Jersey, gdzie za niezgodny ze standardem konstytucyjnym uznaje się przepis
przewidujący sankcję karną za „bycie znanym jako członek gangu” (known to be a member of
any gang). Zdaniem amerykańskiego Sądu Najwyższego człowiek z przeciętną inteligencją
musi się bowiem domyślać jego znaczenia. Wyraża się zarazem bardziej generalną myśl, iż w
sytuacji, gdy grozi się pozbawieniem życia, wolności lub majątku nie można od nikogo

must be some definiteness and certainty”. Tak również orzeczenie w sprawie Chicago, etc., Railway v. Dey, 35
Fed. 866 (1888).
336
S. Pomorski, Amerykańskie common law a zasada nullum crimen sine lege: studium krytyczne
prawotwórstwa sądowego w amerykańskim prawie karnym..., op. cit., s. 102. Chodzi o orzeczenie w sprawie
International Harvester Co. v. Kentucky, 234 U.S. 216 (1914), gdzie czytamy: „An antitrust criminal law may
not necessarily be unconstitutional merely because it throws upon men the risk of rightly estimating what is an
undue restraint of trade, but to compel a man to guess what the fair market value of commodities manufactured
or sold by him would be under other than existing conditions is beyond constitutional limits. The antitrust
provision of the Constitution of 1891 and of the Acts of 1900 and 1906 of Kentucky, as construed by the highest
court of that state, are unconstitutional under the Fourteenth Amendment as offering no standard of conduct that
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Zob. A.P. Simester i G.R. Sullivan, Criminal Law: Theory and Doctrine..., op. cit., s. 26.
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wymagać, aby domyślał się znaczenia przepisów prawnokarnych, a obywatele mają prawo do
bycia informowanym o tym, co państwo im nakazuje lub zakazuje czynić pod groźbą kary339.
W literaturze zastrzega się przy tym, iż ów test przeciętnie inteligentnego człowieka nie
powinien być rozumiany dosłownie. Terminy niezrozumiałe co prawda dla laika, niemniej od
dawna zakorzenione w systemie common law nie będą naruszać standardu konstytucyjnego,
podobnie jak terminy, które zostały już autorytatywnie wyjaśnione w orzecznictwie
sądowym340. Zwraca się w tym kontekście uwagę, że statuty, które od dawna funkcjonują w
praktyce stosowania prawa, tym bardziej te, które mają charakter deklaratoryjny w stosunku
do common law offence (stanowią kodyfikację prawa precedensowego), rzadko podlegają
unieważnieniu z powodu niejasności341. Notabene, sam zarzut niekonstytucyjności może przy
tym dotyczyć zarówno tekstu prawnego (statute void on its face), jak i – właśnie – takiej jego
postaci, jaka nadana mu została w drodze interpretacji sądowej (statute void as construed). W
kontekście tym zwraca się uwagę na sprawę Winters v. New York. Interpretacja przepisu
statutu karnego, jakoby wyrażał on zakaz dystrybucji czasopisma składającego się głównej
mierze z wiadomości lub opowieści o makabrycznych czynach przestępczych, uznana została
za sprzeczną z tzw. Czternastą Poprawką z uwagi na wkroczenie w obszar konstytucyjnie
chronionej wolności słowa342. Podkreśla się zarazem, że w odniesieniu do aktów prawnych,
które regulują kwestię o szczególnym znaczeniu dla konstytucyjnego porządku prawnego,
doktryna void for vagueness znajdować ma zastosowanie nie tylko w przypadku
kwalifikowanej niejasności, ale również wtedy, gdy jasne terminy są na tyle ogólne, że
mieszczą się w ich zakresie znaczeniowym działania (zaniechania) szczególnie chronione
przez konstytucję343. Co ciekawe, argumentacja ta przywodzi na myśl wymóg stosunkowości
(proporcjonalności) prawa karnego.
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Zob. orzeczenie w sprawie Lanzetta v. New Jersey, 306 U.S. 451 (1939), gdzie czytamy: “No one may be
required at peril of life, liberty or property to speculate as to the meaning of penal statutes. All are entitled to be
informed as to what the State commands or forbids”. Zob. także Note, Void for Vagueness: An Escape from
Statutory Interpretation..., op. cit., s. 282; W.R. LaFave, Criminal law..., op. cit.,, s. 109.
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Jak wynika zatem z powyższego, samo literalne brzmienie przepisu nie koniecznie będzie
źródłem owego fair warning. Ustalenie rzeczywistego zakresu kryminalizacji wymagać
bowiem może szerokiej znajomości orzecznictwa sądowego i umiejętności wyciągania z
niego odpowiednich wniosków. Z tego też powodu punktem odniesienia czyni się raczej
osobę z prawniczym wykształceniem, do której „człowiek o przeciętnej inteligencji” mógłby
się zwrócić o pomoc prawną. Rola statutu karnego w zakresie przewidywalności
konsekwencji prawnokarnych sprowadza się w tym stanie rzeczy do zwrócenia jednostce
uwagi na potrzebę skorzystania z pomocy prawnej, z perspektywy samej zaś osoby
udzielającej tejże pomocy – do nakreślenia zasadniczej treść opinii prawnej344. Obiektywna
możliwość „samozabezpieczenia” się jednostki przed sankcją karną staje się tym samym
problematyczna. Zwykły obywatel, nie posiadając co do zasady wykształcenia prawniczego,
nie będzie w stanie ustalić – z należytym stopniem pewności – możliwych konsekwencji
prawnokarnych podejmowanego działania (zaniechania). Godzi się jednak zauważyć, że
przyjęty

tutaj

standard

pozwala

w

pewnym

stopniu

rozwiązać

problem

„nieprzewidywalności” konsekwencji prawnokarnych (w tym również na gruncie prawa
kontynentalnego, gdzie odchodzi się właśnie od jasnej i precyzyjnej typizacji przestępstw na
poziomie ustawy). Zmiana punktu odniesienia dla wymogu obiektywnej przewidywalności ze
zwykłego obywatela na prawnika ogranicza swobodę sędziego w ten mianowicie sposób, że
musi on baczyć na to, co byłoby rozstrzygnięciem przewidywalnym dla osoby, która posiada
prawnicze wykształcenie, zna dotychczasowe orzecznictwo sądowe i poglądy doktryny oraz
powszechnie akceptowane zasady wykładni prawa. Notabene, standard ten odpowiednio
można zatem odnieść do postulatu lex stricta, czy zasady strict construction.
2.5. Podsumowanie
W ramach podsumowania analizy dalszego rozwoju zasady nullum cirmen sine lege,
warto zwrócić uwagę na pewną prawidłowość. Jakkolwiek idea przewidywalność
konsekwencji prawnokarnych leży u podstaw zarówno kontynentalnej zasady nullum crimen
sine lege, jak i konstrukcji doktrynalnych stanowiących jej ekwiwalent w systemie common
law, to odmienne są sposoby jej zapewnienia. W systemie kontynentalnym nacisk kładzie się
od początku na szczegółowe postulaty lex scripta (et praevia), lex certa oraz lex stricta, które
344
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krytyczne prawotwórstwa sądowego w amerykańskim prawie karnym..., op. cit., s. 104-105.
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doprowadzić mają w sposób niejako pośredni do zapewnienia owej przewidywalności.
Postawić można tutaj tezę, iż w przypadku tym mamy do czynienia ze swoistym
domniemaniem przewidywalności konsekwencji prawnokarnych w oparciu o prospektywną
ustawę, napisaną prostym językiem i precyzyjnie zakreślającą sferę zachowań karalnych, w
tym ściśle wykładaną przez sądy. Znamienne, że wraz z odstąpieniem od wymogu
wyczerpującego i precyzyjnego określenia podstaw odpowiedzialności karnej w ustawie oraz
powszechną akceptacją innych metod interpretacji przepisów prawnokarnych niż wykładni
językowa, jednostka pozostawiona zostaje de facto bez ochrony w tym zakresie.
Notabene, zasada nullum crimen sine lege przybiera postać „nieścisłego” związania
sędziego słowami ustawy, które choć pozwala oprzeć działalność orzeczniczą sądów karnych
na przepisach prawa powszechnie obowiązującego, to jednostce nie jest w stanie zapewnić
bezpieczeństwa prawnokarnego. Z drugiej strony, zasada winy i subiektywizacja
odpowiedzialności karnej, którą niegdyś powiązano z wymogiem ustawowej określoności
prawa karnego, o tyle wypacza samą ideę przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, że
przyjęta za przesłankę zawinienia subiektywna możliwość świadomości jego bezprawności –
oderwana od przepisu ustawy karnej, stanowi również (wobec braku odrębnego wymogu
obiektywnej możliwości świadomości karalności właściwego dla zasady nullum crimen sine
lege) wyłączną gwarancję bezpieczeństwa prawnokarnego.
W systemie common law analiza przewidywalności konsekwencji prawnokarnych zdaje
się mieć charakter „bezpośredni”. Wymóg „ostrzeżenia o odpowiedzialności karnej”, leżący u
podstaw ścisłej wykładni statutów karnych oraz wymogu jasnej typizacji przestępstw, badany
jest przez pryzmat możliwości przewidzenia konsekwencji prawnokarnych jednostki,
względnie osoby z prawniczym wykształceniem, która może jej udzielić porady prawnej.
Wnioskowanie ma tu niejako odwrotny charakter. Spełnienie wymogu fair warning stwarza
„domniemanie”, że podstawa odpowiedzialności prawnokarnej została skonstruowana i
zastosowana w sposób prawidłowy. Co istotne, skoro bezpieczeństwo prawnokarne nie jest
zależne od tego, czy dany typ czynu zabronionego rzeczywiście został opisany w ustawie z
należytą precyzją i rzeczywiście został zastosowany w sposób „ścisły”, odstępstwa w tym
przedmiocie nie mają zasadniczo wpływu na zakres przyznanej jednostce ochrony. (Choć, co
wymaga zastrzeżenia, ochronie tej niekoniecznie przypisywać się będzie charakter absolutny).
Znamienne, że taką właśnie optykę przyjmie z końcem XX w. Europejski Trybunał Praw
Człowieka.
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3. Zasada nullum crimen sine lege w czasach współczesnych
3.1. Uwagi wstępne
Jakkolwiek w pierwszej połowie XX w. mówić można o pewnym „upadku” idei
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych w Europie kontynentalnej, to kluczowe
zmiany w tym zakresie następują w okresie po II Wojnie Światowej. Doświadczenia wojenne,
zwłaszcza zbrodnie przeciwko ludzkości, które często dokonywane były w zgodzie z
formalnie obowiązującym w państwie ustawodawstwem, doprowadziły z jednej strony do
rozwoju międzynarodowego i wewnątrzkrajowego systemu ochrony praw i wolności
człowieka, z drugiej strony do częściowego, w myśl zasady lex iniustissima non est lex,
podważenia koncepcji pozytywizmu prawniczego345.
Jak wynika z wcześniejszych ustaleń, w początkach XX w. zasada nullum crimen sine
lege sprowadzona zostaje na kontynencie europejskim do postulatu stworzenia prawnej
podstawy odpowiedzialności karnej, który nie jest ukierunkowany na zapewnienie jednostce
możliwości uprzedniego ustalenia, jakie czyny uznaje się za karalne i jaka kara grozi za ich
popełnienie, a na legalizację „swobodnej” działalność władzy sądowniczej. Taka, rzec można,
„przedmiotowa” optyka ulega niemniej zmianie wraz z podniesieniem przedmiotowej zasady
do rangi jednego z podstawowych praw człowiek. Taka kwalifikacja przesądzać bowiem
będzie o jej „podmiotowym” wymiarze, w tym o możliwości żądania od państwa
poszanowania zakorzenionej tutaj gwarancji. Zastrzec należy, że praca niniejsza nie jest
nastawiona na roztrząsanie skomplikowanej problematyki praw człowiek, zwłaszcza
teoretycznych i filozoficznych podstaw ich obowiązywania. Na potrzeby dalszego wywodu
wystarczy przyjąć ogólną definicję tychże praw jako przynależnych jednostce z samej racji
bycia człowiekiem, wywodzących się z zasady godności ludzkiej i z tego powodu mających
„ponadpozytywny” charakter346. Choć prawa te są zatem niezależne od działalności
prawodawczej państwa, co przywodzić może na myśl ideologie Oświecenia, tak obecnie –
celem uniknięcia wynaturzeń okresu II Wojny Światowej – państwo obowiązane jest do
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Por. M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka: Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej
ochrony, Lublin 1999., s. 13-14; L. Garlicki, „Wprowadzenie”, op. cit., s. 3 i n.
346
M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka: Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony...,
op. cit., s. 13.
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zapewnienia ich skutecznej ochrony na poziomie konstytucyjnym347. Co więcej,
wywiązywanie się z tego zadania podlega kontroli międzynarodowych instytucji ochrony
praw człowieka. Umową międzynarodową o wyjątkowym charakterze jest tu niewątpliwie
Europejska Konwencja Praw Człowieka. Przyznając jednostce prawo do wniesienia skargi
indywidualnej na działania i zaniechania władzy publicznej do Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka (art. 34 EKPC), czyni ją niejako „podmiotem prawa międzynarodowego”348.
Zgodnie z przyjętym w niniejszej pracy zakresem badawczym analiza współczesnej istoty
zasady nullum crimen sine lege prowadzona będzie z punktu widzenia europejskiego systemu
ochrony praw człowieka, kolejno konwencyjnego i unijnego, oraz polskiego systemu
konstytucyjnego. Choć zasada nullum crimen sine lege uregulowana jest w prawie polskim
dwutorowo, na poziomie konstytucyjnym, w art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, oraz ustawowym,
w art. 1 § 1 k.k., to – mając na uwadze obowiązującą w Polsce hierarchię aktów prawnych –
nie powinno budzić wątpliwości, iż przepis art. 1 § 1 k.k. nie powinien być odczytywany w
sposób sprzeczny z regulacją konstytucyjną. Z tego też powodu uwaga skupiona zostanie w
tym miejscu na standardzie konstytucyjnym, z tym zastrzeżeniem, że w zakresie, w jakim
Trybunał Konstytucyjny odwołuje się w swym orzecznictwie do doktryny prawa karnego –
standard ten rozwijany jest także przez karnistów. Zważywszy tymczasem na okoliczność, że
na gruncie polskiego systemu prawna zasada nullum crimen sine lege nie jest zbyt często
utożsamiana z wymogiem przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, kwestię tę omówi
się nieco szerzej już w tym rozdziale.
Również w tym rozdziale nieco uwagi poświęcone zostanie systemowi common law. Z
uwagi na przyjęte tutaj ograniczenie zakresu badań do europejskiego systemu prawa
człowieka, rozważania obejmować będą przede wszystkim prawo angielskie.
3.2. Europejski system ochrony praw człowieka
3.2.1. Konwencyjny system ochrony praw człowieka
Na gruncie konwencyjnego systemu ochrony praw człowieka zasada nullum crimen sine
lege wyrażona jest w art. 7 ust. 1 EKPC. Godzi się przypomnieć, iż zgodnie z jego treścią:
„Nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu polegającego na działaniu lub
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P. Tuleja, Zastane pojęcie państwa prawnego, [w:] Zasada demokratycznego państwa prawnego w
Konstytucji RP, red. S. Wronkowska, Warszawa 2006., s. 59-60.
348
P. Hofmański, Europejsk Konwencja Praw Człowieka, Kraków 2000., s. 12.
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zaniechaniu działania, który według prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie
stanowił czynu zagrożonego karą w czasie jego popełnienia. Nie będzie również wymierzona
kara surowsza od tej, którą można było wymierzyć w czasie, gdy czyn zagrożony karą został
popełniony”.
Jak wynika z travaux préparatoires do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka349
regulacja ta pomyślana była pierwotnie jako zakaz stosowania prawa karnego z mocą
wsteczną. W swym orzecznictwie Europejski Trybunał Praw Człowieka zwykł przy tym
podkreślać, iż przepis ten należy interpretować i stosować zgodnie z tym, co wynika z jego
przedmiotu i celu, a to w sposób zapewniający efektywne zabezpieczenie przed arbitralnym
oskarżeniem, skazaniem i ukaraniem. Obecnie wyprowadza się stąd nie tylko zakaz
retroaktywnego stosowania prawa karnego (na niekorzyść oskarżonego), ale także wymóg
jasnego i precyzyjnego określenia przez prawo znamion czynu karalnego i grożącej za jego
popełnienie kary (nullum crimen, nulla poena sine lege), oraz zakaz wykładni rozszerzającej
na niekorzyść oskarżonego, zwłaszcza w drodze analogii. Co przy tym istotne, owo „prawo”
– będące wyłączną podstawą rekonstrukcji przesłanek odpowiedzialności karnej jednostki –
obejmuje zarówno prawo pisane, jak i prawo niepisane, precedensowe, a sam wymóg
„prawnej” określoności weryfikuje się przy użyciu dwóch dodatkach kryteriów w postaci
dostępności i przewidywalności prawa. Europejski Trybunał Praw Człowieka podkreśla w
tym kontekście, że jednostka powinna mieć możliwość ustalenia z wyprzedzeniem, za jakie
działania lub zaniechania może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej oraz jaka kara
może jej zostać z tego tytułu wymierzona. Warunek ten będzie rzecz jasna spełniony, gdy
stosowną informację na temat zakresu kryminalizacji może ona wyczytać z przepisów ustawy
karnej. Do naruszenia standardu wynikającego z art. 7 EKPC nie dojdzie jednak tak długo, jak
konsekwencje prawnokarne będzie można ustalić na podstawie sądowej wykładni odnośnych
przepisów, czyli w oparciu o dotychczas wypracowane orzecznictwo, ewentualnie po
uzyskaniu odpowiedniej porady prawnej350.
349

Dokument dostępny pod adresem http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/Travaux/ECHRTravaux-ART7DH(57)6-BIL1674978.pdf [data wejścia: 11.06.2018].
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W wyroku ETPC z 21 października 2013 r. w sprawie Del Río Prada v. Spain, skarga nr 42750/09, p. 7779, 91, czytamy mianowicie: „The guarantee enshrined in Article 7 […] It should be construed and applied, as
follows from its object and purpose, in such a way as to provide effective safeguards against arbitrary
prosecution, conviction and punishment. […] Article 7 of the Convention is not confined to prohibiting the
retrospective application of the criminal law to an accused’s disadvantage […]. It also embodies, more generally,
the principle that only the law can define a crime and prescribe a penalty (nullum crimen, nulla poena sine lege
[…]. While it prohibits in particular extending the scope of existing offences to acts which previously were not
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Zaznaczyć w tym miejscu należy, że art. 7 ust. 1 EKPC w zakresie, w jakim ustanawia
gwarancję, że nikt nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej za czyn, który w
momencie jego popełnienia nie był uznany za czyn karalny w prawie krajowym lub
międzynarodowym, za dopuszczalną podstawę tejże odpowiedzialności uznaje również prawo
międzynarodowe. Jak wynika z travaux preparatoire, odwołanie w ust. 1 art. 7 EKPC służyć
ma zabezpieczeniu stanu, w którym nikt nie uniknie odpowiedzialności karnej za czyn uznany
za przestępstwo przez prawo międzynarodowe, powołując się na legalność swojego działania
na gruncie prawa krajowego. Z drugiej strony, jednostka uzyskuje w ten sposób dodatkową
gwarancję poszanowania jej prawa i wolności przed ewentualną arbitralnością instytucji
międzynarodowych. Dowiadujemy się stąd również, że zastrzeżenie w art. 7 ust. 2 EKPC na
rzecz „ogólnych zasad uznanych przez narody cywilizowane” dodane zostało z uwagi na
ustawodawstwo przyjęte z mocą wsteczną w wyjątkowych okolicznościach II Wojny
Światowej (jako podstawa ukarania za zbrodnie wojenne, zdradę i kolaborację z wrogiem) w
celu potwierdzania przyjętych wówczas zasad, tzw. zasad norymberskich, oraz zapewnienia
pewnej „furtki bezpieczeństwa” na wypadek, gdyby w przyszłości powstał podobny problem
braku pozytywnej podstawy odpowiedzialności karnej za czyn, który w ocenie społeczności
międzynarodowej zasługuje na ukaranie. Działanie takie podyktowane było natomiast, przede
wszystkim,

okolicznością,

że

status

owych

ogólnych

zasad

jako

części

prawa

międzynarodowego był w tym czasie sporny351. Z tej perspektywy pojęciem prawa
criminal offences, it also lays down the principle that the criminal law must not be extensively construed to an
accused’s detriment, for instance by analogy […]. It follows that offences and the relevant penalties must be
clearly defined by law. This requirement is satisfied where the individual can know from the wording of the
relevant provision, if need be with the assistance of the courts’ interpretation of it and after taking appropriate
legal advice, what acts and omissions will make him criminally liable and what penalty he faces on that account
[…]. The Court thus indicated that when speaking of » law « Article 7 (art. 7) alludes to the very same concept
as that to which the Convention refers elsewhere when using that term, a concept which comprises written as
well as unwritten law and implies qualitative requirements, notably those of accessibility and foreseeability
[…]”. W tym tonie także m.in. wyrok ETPC z 22 listopada 1995 r. w sprawie S.W. v. The United Kingdom,
skarga nr 20166/92, p. 34-35; wyrok ETPC z 8 lipca 1999 r. w sprawach połączonych Başkaya and Okçuoğlu v.
Turkey, skarga nr 23536/94 i 24408/94, p. 36; wyrok ETPC z 12 lipca 2007 r. w sprawie Jorgic v. Germany,
skarga nr 74613/01, p. 100; wyrok ETPC z 3 marca 2012 r. w sprawie Huhtamäki v. Finland, skarga nr
54468/09, p. 44; wyrok ETPC z 15 lipca 2014 r. w sprawie Ashlarba v. Georgia, skarga nr 45554/08, p. 33-34.
Por. M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
Warszawa 2017., s. 617-619; T. Sroka, „Objaśnienia do art. 42 ust. 1”, op. cit., s. 1012-1013; B. Gronowska,
Zakaz retroakcji prawa karnego, [w:] Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010., s. 350.
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Por. travaux preparatoire do art. 7 EKPC. Zastrzec w tym miejscu należy, że odnośny fragment
pochodzi zasadniczo z Uwag do tekstu Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka z 1955 r. Z uwagi jednak na
stwierdzony duży związek Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z Międzynarodowym Paktem Praw
Obywatelskich i Politycznych już na etapie przygotowywania obu dokumentów, stanowią one załącznik do
travaux preparatoire do art. 7 EKPC. Warto dodać, że podobne zastrzeżenie znalazło się właśnie w art. 15 ust. 2
MPPOiP.
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międzynarodowego na gruncie art. 7 ust. 1 EKPC obejąć należy tylko prawo traktatowe, z
tym zastrzeżeniem, że będzie ono rozumiane w sposób „materialny” – zgodnie z ogólną
koncepcją prawa352. Już w tym miejscu godzi się nadmienić, że sam art. 7 ust. 2 EKPC nie
stanowi w ocenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odrębnej podstawy
odpowiedzialności karnej, a interpretowany jest z uwzględnieniem jego historycznych
uwarunkowań.
Co teraz istotne, Europejski Trybunał Praw Człowieka zwraca w swym orzecznictwie
uwagę, iż – niezależnie od treści art. 7 ust. 2 EKPC – wymóg całkowitej, absolutnej
przewidywalności konsekwencji prawnych danego działania jest niemożliwy do osiągnięcia w
praktyce. Prawo co do zasady operuje bowiem normami o charakterze generalnym, które
często zawierają pewne ogólne kategorie, klauzule generalne, stanowiące alternatywę dla
enumeratywnego wyliczenia relewantnych przypadków życia codziennego. Wiele przepisów
prawnych, w tym z zakresu prawa karnego, posługuje się w związku z tym sformułowaniami,
które w pewnym stopniu są nieprecyzyjne, a ich wykładnia i zastosowanie zależą od praktyki.
Z drugiej strony, nawet przepis sformułowany w sposób jasny i precyzyjny może wymagać
wyjaśnienia w warunkach konkretnego stanu faktycznego. Europejski Trybunał Praw
Człowieka wyraża tutaj pogląd, iż jakkolwiek pewność prawa jest wartością wysoce
pożądaną, prowadzić ona może do nadmiernej sztywności prawa, uniemożliwiającej
dostosowywanie regulacji prawnych do zmiennych warunków faktycznych. W tym stanie
rzeczy wykładnię sądową, ukierunkowaną na rozstrzygnięcie powstałych wątpliwości
interpretacyjnych oraz dostosowanie treści przepisu do okoliczności danej sprawy, uznaje za
niezbędny element praktyki stosowania prawa. W konsekwencji, z art. 7 ust. 1 EKPC nie
wyprowadza on zakazu „stopniowej klaryfikacji przesłanek odpowiedzialności karnej w
drodze sądowej wykładni prawa”. Warunkiem jest tu jednak to, aby ostateczne
rozstrzygnięcie pozostawało w zgodzie z „istotą” odnośnego przestępstwa i dało się je – w
sposób rozsądny, racjonalny – przewidzieć na czas czynu353.
352

Odnośnie wymogu dostępności i przewidywalności prawa międzynarodowego zob. zwłaszcza wyrok
ETPC z 19 września 2008 r. w sprawie Korbely v. Hungary, skarga nr 9174/02, gdzie podstawą skazania był art.
3 § 1 IV Konwencji genewskiej, w związku z czym punktem odniesienia oceny poszanowania konwencyjnej
zasady nullum crimen sine lege jest wyłącznie prawo międzynarodowe. Zob. także P. Hofmański, „Artykuł 7
[Zakaz karania bez podstawy prawnej]”, op. cit., 469.
353
Jak czytamy, „It is a logical consequence of the principle that laws must be of general application that the
wording of statutes is not always precise. One of the standard techniques of regulation by rules is to use general
categorisations as opposed to exhaustive lists. Accordingly, many laws are inevitably couched in terms which, to
a greater or lesser extent, are vague and whose interpretation and application are questions of practice […].
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Zaznaczyć w tym miejscu należy, że koncepcja owej rozsądnej przewidywalności
uznawana jest w literaturze przedmiotu za podstawę horyzontalnego ważenia kolidujących ze
sobą praw człowieka. W sytuacji mianowicie, gdy prawo do bezpieczeństwa prawnokarnego
koliduje z innym prawem chronionym na łamach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
Europejski Trybunał Praw Człowieka uzgadniać ma stopień przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych z oczekiwanym w okolicznościach konkretnej sprawy poziomem ochrony
naruszonego przestępstwem prawa354. W kontekście tym mówi się o relacyjnym wymiarze
prawa karnego, jako alternatywny dla ujęcia stricte gwarancyjnego (właściwego dla czasów
Oświecenia, zwłaszcza poglądów C. Beccarii) i instrumentalnego (właściwego przede
wszystkim dla początku XX-ego w. i koncepcji ochrony społecznej)355. O ile zatem jednostka
może w ogóle zostać pozbawiona ochrony wynikającej z art. 7 ust. 1 EKPC, a to w tym
znaczeniu, że prawnokarna ingerencja państwa w sferę wolnościową jednostki będzie uznana
za dopuszczalną pomimo, że w czasie czynu nie dało się przewidzieć nawet z pomocą
prawnika, to sytuacja ta będzie wyjątkowa. Z orzecznictwa strasburskiego wynika, że może to
nastąpić jedynie w szczególnie rażących przypadkach naruszenia przez jednostkę, podmiotu
uprawnionego z art. 7 ust. 1 EKPC, podstawowych praw człowieka, przede wszystkim zaś
prawa do życia (jak w szeroko omawianych sprawach Streletz, Kessler i Krenz przeciwko
Niemcom oraz K.-H.W. przeciwko Niemcom) oraz wolności seksualnej (jak w sprawach S.W.
przeciwko Wielkiej Brytanii i C.R. przeciwko Wielkiej Brytanii)356. Europejski Trybunał Praw
Człowieka odwołuje się w tych przypadkach do ogólnych założeń aksjologicznych, leżących
However clearly drafted a legal provision may be, in any system of law, including criminal law, there is an
inevitable element of judicial interpretation. There will always be a need for elucidation of doubtful points and
for adaptation to changing circumstances. Again, whilst certainty is highly desirable, it may bring in its train
excessive rigidity and the law must be able to keep pace with changing circumstances […] The role of
adjudication vested in the courts is precisely to dissipate such interpretational doubts as remain […]. The
progressive development of criminal law through judicial law-making is a well-entrenched and necessary part of
legal tradition in the Convention States […]. Article 7 of the Convention cannot be read as outlawing the gradual
clarification of the rules of criminal liability through judicial interpretation from case to case, provided that the
resultant development is consistent with the essence of the offence and could reasonably be foreseen”. Tak
wyrok ETPC z 21 października 2013 r. w sprawie Del Río Prada v. Spain, skarga nr 42750/09, p. 92-93. W tym
tonie także m.in. wyrok ETPC z 25 maja 1993 r. w sprawie Kokkinakis v. Greece, skarga nr 14307/88, p. 40;
wyrok ETPC z 22 listopada 1995 r. w sprawie C.R. v. The United Kingdom, skarga nr 20190/92, p. 34; wyrok
ETPC z 22 listopada 1995 r. w sprawie S.W. v. The United Kingdom, skarga nr 20166/92, p. 36; wyrok ETPC z
12 lipca 2007 r. w sprawie Jorgic v. Germany, skarga nr 74613/01, p. 101; wyrok ETPC z 12 lutego 2008 r. w
sprawie Kafkaris v. Cyprus, skarga nr 21906/04, p. 141; wyrok ETPC z 3 marca 2012 r. w sprawie Huhtamäki v.
Finland, skarga nr 54468/09, p. 45; wyrok ETPC z 15 lipca 2014 r. w sprawie Ashlarba v. Georgia, skarga
nr 45554/08, p. 34. Zob. również T. Sroka, „Objaśnienia do art. 42 ust. 1”, op. cit., s. 1013-1014.
354
C. Peristeridou, The principle of legality in European criminal law..., op. cit., s. 99.
355
Zob. Ibid., s. 100, 129 i n.
356
Szczegółowa analiza wskazanych rozstrzygnięć będzie miała miejsce w części II pracy.
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u podstaw Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w tym godności i wolności człowieka,
które zostałyby podważone, gdyby przyznać ochronę sprawcy czynu nagannego w takim
kwalifikowanym stopniu357. Wyrażona tutaj idea znajduje zresztą oparcie w generalnej
klauzuli zakazu nadużywania prawa z art. 17 EKPC, w myśl której: „żadne z postanowień
niniejszej Konwencji nie może być interpretowane jako przyznanie jakiemukolwiek Państwu,
grupie lub osobie prawa do podjęcia działań lub dokonania aktu zmierzającego do
zniweczenia praw i wolności wymienionych w niniejszej Konwencji, albo ich ograniczenia w
większym stopniu, niż to przewiduje Konwencja”.
Stwierdzić należy w świetle powyższego, że Europejski Trybunał Praw Człowieka
wyprowadza z art. 7 ust. 1 EKPC odmienne postulaty niż lex scripta, lex praevia, lex certa
czy lex stricta. Podobnie jak w systemie common law, kluczowa jest tutaj sama
przewidywalność konsekwencji prawnokarnych, oparta niekoniecznie na precyzyjnie
sformułowanym i literalnie wyłożonym przepisie ustawy karnej. Choć określa on swoje
zadanie jako weryfikację, czy w czasie popełnienia czynu obwiązywał przepis prawny (legal
provision) uznający ów czyn za karalny oraz czy orzeczona w danym przypadku kara nie
przekraczała limitów określonych w tym przepisie358, to badaniu będzie podlegało to, czy
zachowanie, stanowiące podstawę skazania, realizowało znamiona ustawowego typu
przestępstwa zgodnie z treścią przepisu oraz wyrosłym na jego podstawie orzecznictwem
sądowym. Notabene, przepis art. 7 EKPC posługuje się ogólnym pojęciem „prawa”, a nie

357

Por. wyrok ETPC z 22 marca 2001 r. w sprawach połączonych Streletz, Kessler and Krenz v. Germany,
skarga nr 34044/96, 35532/97 i 44801/98, p. 88. Stwierdza się tutaj: „The Court, accordingly, takes the view that
the applicants, who, as leaders of the GDR, had created the appearance of legality emanating from the GDR’s
legal system but then implemented or continued a practice which flagrantly disregarded the very principles of
that system, cannot plead the protection of Article 7 § 1 of the Convention. To reason otherwise would run
counter to the object and purpose of that provision, which is to ensure that no one is subjected to arbitrary
prosecution, conviction or punishment”. W wyroku ETPC z 22 listopada 1995 r. w sprawie S.W. v. The United
Kingdom, skarga nr 20166/92, p. 44, odpowiednio wyrok ETPC z 22 listopada 1995 r. w sprawie C.R. v. The
United Kingdom, skarga nr 20190/92, p. 42, czytamy z kolei: „The essentially debasing character of rape is so
manifest that the result of the decisions of the Court of Appeal and the House of Lords – that the applicant could
be convicted of attempted rape, irrespective of his relationship with the victim – cannot be said to be at variance
with the object and purpose of Article 7 (art. 7) of the Convention, namely to ensure that no one should be
subjected to arbitrary prosecution, conviction or punishment […]. What is more, the abandonment of the
unacceptable idea of a husband being immune against prosecution for rape of his wife was in conformity not
only with a civilised concept of marriage but also, and above all, with the fundamental objectives of the
Convention, the very essence of which is respect for human dignity and human freedom”.
358
Por. m.in. wyrok ETPC z 22 czerwca 2000 r. w sprawach połączonych Coëme and Others v. Belgium,
skarga nr 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 i 33210/96, p. 145; wyrok ETPC z 29 marca 2006 r. w
sprawie Achour v. France, skarga nr 67335/01, p. 43; wyrok ETPC z 21 października 2013 r. w sprawie Del Río
Prada v. Spain, skarga nr 42750/09, p. 80.
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„ustawy”, dla określenia relewantnej podstawy odpowiedzialności karnej jednostki359, w
związku z czym jego treść nie sprzeciwia się takiej szerokiej wykładni. Co wynika jednak z
dodatkowego wymogu „jakościowego” prawa – musi być ono publicznie udostępnione w taki
sposób, aby potencjalny sprawca przestępstwa mógł się nim zapoznać. W przypadku prawa
precedensowego oznacza to wymóg publikacji orzeczeń sądowych w ogólnie dostępnych
publikatorach360.
Patrząc na zasadę nullum crimen sine lege z powyższej perspektywy, stwierdzić
ostatecznie należy, że jeśli ma być ona nośnikiem „jakiegoś” prawa podmiotowego, to treścią
prawa do „nie-bycia uznanym za winnego popełnienia czynu polegającego na działaniu lub
zaniechaniu działania, który według prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie
stanowił

czynu

zagrożonego

karą

w

czasie

jego

popełnienia”

byłaby

właśnie

przewidywalności konsekwencji prawnokarnych361. Mając z kolei na uwadze, że owa
przewidywalność nie jest celem samym w sobie, a ukierunkowana jest na osiągniecie stanu
bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki, bardziej adekwatne wydaje się mówienie o prawie
do bezpieczeństwa prawnokarnego – możliwego do osiągnięcia poprzez przewidzenie
ewentualnych konsekwencji prawnokarnych danego zachowania i podjęcie decyzji
postępowania w pełnej świadomości swojej sytuacji prawnej362. Teza ta znajduje zresztą
potwierdzenie w praktyce orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ustalenie,
iż skarżący nie miał możliwości przewidzenia – w oparciu o tak rozumiane prawo i z
ewentualną pomocą prawnika, że podjęte przez niego zachowanie stanowić będzie podstawę
odpowiedzialności karnej, pociągnie za stwierdzenia, że doszło do naruszenia art. 7 EKPC363.

359

Podobne sformułowanie znajdujemy w wersji anglojęzycznej i francuskojęzycznej, będącymi
autentycznymi tekstami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wersja anglojęzyczna posługuje się pojęciem
„law”, a nie „statute”, a francuskojęzyczna – pojęciem „droit”, któremu przypisuje się co do zasady szersze
znaczenie (jako „prawo”) niż pojęciu „loi” (jako „ustawa”). Oba dokumenty dostępne są pod adresem:
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/convention [data wejścia: 11.06.2018].
360
Zob. w tym kontekście wyrok ETPC z 27 września 1995 r. w sprawie G. v. France, skarga nr 15312/89,
p. 25; wyrok ETPC z 25 maja 1993 r. w sprawie Kokkinakis v. Greece, skarga nr 14307/88, p. 40. Odnośnie
wymogu implementacji prawa międzynarodowego do wewnętrznego porządku prawnego zob. z kolei wyrok
ETPC z 19 września 2008 r. w sprawie Korbely v. Hungary, skarga nr 9174/02, p. 74-75.
361
Zob. C. Peristeridou, The principle of legality in European criminal law..., op. cit., s. 99-100., gdzie
autorka mówi o prawie do „przewidywalnej kryminalizacji” (right to foreseeable criminalisation).
362
Zob. także B. Kunicka-Michalska, Projekt Kodeksu karnego w świetle art. 7 Europejskiej Konwencji o
Ochronie Praw i Podstawowych Wolności Człowieka, [w:] Problemy reformy prawa karnego, red. T. Bojarski i
E. Skrętowicz, Lublin 1993., s. 82, gdzie wskazuje się na art. 7 EKPC jako wyraz zasady pewności prawa i
bezpieczeństwa prawnego jednostki. Tak również K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę
praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999., s. 218.
363
Zob. wyrok ETPC z 20 października 2015 r. w sprawie Vasiliauskas v. Lithuania, skarga nr 35343/05, p.
181-186, gdzie stwierdza się: “[…] the Court is not convinced that at the relevant time the applicant, even with

143

Ustalenie z kolei, że jednostka miała możliwość przewidzenia, że dane zachowanie pociągnie
za sobą sankcje karną, prowadzi do konkluzji, iż art. 7 EKPC nie został naruszony364.
Podobnie jednak jak w systemie common law, punktem odniesienia dla oceny
przewidywalności nie czyni się zwykłego obywatela, a osobę z prawniczym wykształceniem.
Idea „samozabezpieczenia” się jednostki wymaga tym samym reinterpretacji w ten sposób, że
pod pojęciem „samozabezpieczenia” rozumieć się będzie możliwość skorzystania przez
jednostkę w celu ustalenia swojej sytuacji prawnej z pomocy prawnika. Zastanawiać się rzecz
jasna można, czy wymaganie od jednostki, aby układała swe sprawy życiowe po konsultacji z
prawnikiem, jest zasadne365. Zważywszy jednak, że powszechna znajomość ustawy karnej
przez obywatela i tak jest pewną fikcją prawną, umożliwiającą normalne funkcjonowanie
wymiaru sprawiedliwości, „fikcja pomocy prawnej” zdaje się być jej współczesnym
odpowiednikiem.
W miejscu tym należy jeszcze zaznaczyć, iż pomimo odstąpienia od idei związania
sędziego słowami ustawy bezpieczeństwo prawnokarne jednostki nie jest w systemie
konwencyjnym oparte na przewidywalności sprzeczności danego zachowania z prawem w
ogóle, rzec można – na przewidywalności bezprawności. Europejski Trybunał Praw
Człowieka posługuje się w tym kontekście wyłącznie pojęciem karalności i odnosi się
wyłącznie do sankcji o charakterze karnym366. Wyraz znajduje tu tym samym idea

the assistance of a lawyer, could have foreseen that the killing of the Lithuanian partisans could constitute the
offence of genocide of Lithuanian nationals or of ethnic Lithuanians. […] In the light of the foregoing, the Court
takes the view that the applicant’s conviction for genocide could not have been foreseen at the time of the
killings of the partisans. […] The Court holds that there has been a violation of Article 7 of the Convention”;
wyrok ETPC z 19 września 2008 r. w sprawie Korbely v. Hungary, skarga nr 9174/02, p. 95, gdzie czytamy: „In
the light of all the circumstances, the Court concludes that it has not been shown that it was foreseeable that the
applicant’s acts constituted a crime against humanity under international law. As a result, there has been a
violation of Article 7 of the Convention”.
364
Zob. wyrok ETPC z 15 lipca 2014 r. w sprawie Ashlarba v. Georgia, skarga nr 45554/08, p. 40-41, gdzie
stwierdza się: „[…] the Court concludes that, after the criminalisation on 20 December 2005 of the offence of
being a member of the » thieves’ underworld «, the applicant, if not through common knowledge based on the
progressive spread over decades of the subculture of the » thieves’ underworld « over the public at large, then by
reference to section 3 of the Law on Organised Crime and Racketeering and, if need be, with the assistance of
appropriate legal advice […], could easily have foreseen which of his actions would have attracted criminal
responsibility under Article 223(1) § 1 of the Criminal Code. There has therefore been no violation of Article 7
of the Convention”.
365
Do problematyki tej wróci się w części II pracy.
366
Odmiennie M. Królikowski, Komentarz do Art. 1, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. M.
Królikowski i R. Zawłocki, Warszawa 2017., s. 75. We wskazywanych przez autora orzeczeniach, a to wyrok
ETPC z 25 listopada 1997 r. w sprawie Grigoriades v. Greece, skarga nr 24348/94, oraz wyrok ETPC z 25
sierpnia 1993 r. w spawie Chorherr v. Austria, skarga nr 13308/87, brak jest jednak wzmianki o wymogu
przewidywalności bezprawności, tym bardziej jako alternatywy dla konwencyjnego wymogu przewidywalności
karalności.
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przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, aczkolwiek – co wymaga zastrzeżenia –
ocenianej nie z perspektywy indywidualnego podmiotu odpowiedzialności karnej czy nawet
modelowego obywatela, który chce być świadomy obowiązującego w państwie zakresu
kryminalizacji, a z punktu widzenia „modelowego” prawnika, zaznajomionego z
całokształtem obowiązującego w państwie prawa, w tym prawa międzynarodowego, i
praktyki jego stosowania, który udzielić może zwykłemu obywatelowi odpowiedniej porady
prawnej.
3.2.2. Unijny system ochrony praw człowieka
W unijnym systemie ochrony praw człowieka zasada nullum crimen sine lege wyrażona
jest obecnie w art. 49 ust. 1 KPP. Przepis ten stanowi, w ramach przypomnienia, iż: „Nikt nie
może zostać skazany za popełnienie czynu polegającego na działaniu lub zaniechaniu, który
według prawa krajowego lub prawa międzynarodowego nie stanowił czynu zabronionego pod
groźbą kary w czasie jego popełnienia. Nie wymierza się również kary surowszej od tej, którą
można było wymierzyć w czasie, gdy czyn zabroniony pod groźbą kary został popełniony.
Jeśli ustawa, która weszła w życie po popełnieniu czynu zabronionego pod groźbą kary,
przewiduje karę łagodniejszą, ta właśnie kara ma zastosowanie”. Jego redakcja odpowiada
art. 7 ust. 1 EKPC, z tym zastrzeżeniem, że oprócz towarzyszącej jej gwarancji lex severior
retro non agit wyraz znajduje tu również gwarancja lex mitior agit, która na gruncie systemu
konwencyjnego wynika wyłącznie z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka367. O czym była już mowa, ową odpowiedniość potwierdza sam prawodawca
unijny w Wyjaśnieniach do art. 52 ust. 3 KPP. Mając tymczasem na względzie, że w
Wyjaśnieniach do art. 49 ust. 1 KPP czytamy jedynie, iż przepis ten odtwarza „klasyczną”
regułę dotyczącą niedziałania wstecz przepisów prawnokarnych368, kluczową wskazówką dla
określenia treści prawa podmiotowego, którego nośnikiem jest „unijna” zasada nullum crimen
sine lege, będzie raczej – właśnie – art. 52 ust. 3 KPP. Skoro winno się jej nadać znaczenie

367

Por. m.in. wyrok ETPC z 17 września 2009 r. w sprawie Scoppola v. Italy (nr 2), skarga nr 10249/03;
wyrok ETPC z 18 marca 2014 r. w sprawie Öcalan v. Turkey (nr 2), skargi połączone nr 24069/03, 197/04,
6201/06 i 10464/07, p. 175. Zob. także I.K. Kamiński, Zakaz karania bez podstawy prawnej – orzecznictwo
ETPCz za lata 2008–2010, „Europejski Przegląd Sądowy”, 2011, nr 11., s. 36-37.
368
Mianowicie, „Artykuł ten odtwarza klasyczną regułę dotyczącą niedziałania wstecz przepisów prawnych
i kar. Do artykułu dodano zasadę o działaniu wstecz prawa karnego o łagodniejszym charakterze, która istnieje
w wielu Państwach Członkowskich i która jest zawarta w artykule 15 Paktu Praw Obywatelskich i
Politycznych”. Notabene, zastrzeżenie odnośnie zasady lex mitior retro agit o tyle tylko jest zasadne, że sam
przepis art. 7 ust. 1 EKPC rzeczywiście o niej nie wspomina, a wynika ona jedynie ze strasburskiego case law.
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odpowiadające znaczeniu konwencyjnemu, to również w tym przypadku mówić należy o
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych i bezpieczeństwie prawnokarnym jednostki.
Odnosząc się nieco szczegółowiej do powyższej kwestii, zasada nullum crimen sine lege
uznawana była w orzecznictwie luksemburskim za jedną z ogólnych zasad prawa na długi
czas przed wejściem w życiem Karty Praw Podstawowych. Już w orzeczeniu z 10 lipca
1984 r. w sprawie Regina przeciwko Kent Kirk stwierdza się, iż zakaz retroaktywnego
stosowania przepisów prawnokarnych, stanowiący zasadę wspólną dla wszystkich państw
członkowskich i znajdując wyraz w art. 7 EKPC, zalicza się do grona ogólnych zasad prawa
wspólnotowego (unijnego), na których straży stać ma Trybunał Sprawiedliwości UE369. W
późniejszych orzeczeniach rekonstruując zakres unijnej zasady nullum crimen sine lege,
Trybunał Sprawiedliwości UE wprost odwołuje się do standardu wypracowanego na gruncie
systemu konwencyjnego. W ramach przykładu przywołać można orzeczenie w sprawie Dansk
Rørindustri i inni przeciwko Komisji Europejskiej370. Wzorcem kontroli poszanowania przez
instytucje unijne zakazu retroakcji stosowanego odpowiednio w prawie antymonopolowym,
tzw. prawie quasi-karnym, czyni się art. 7 ust. 1 EKPC w kształcie nadanym mu przez
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przyjmując standard konwencyjny Trybunał
Sprawiedliwości wyjaśnia, iż: „Pojęcie » prawa « w rozumieniu art. 7 ust. 1 odpowiada
pojęciu » ustawy «, które jest użyte w innych przepisach EKPC i obejmuje prawo zarówno
stanowione, jak i sędziowskie. Wprawdzie przepisu tego, który stanowi w szczególności, że
zarówno czyn zagrożony karą, jak i kara muszą być określone w ustawie (nullum crimen,
nulla poena sine lege), nie można interpretować w ten sposób, że zakazuje on stopniowego
uszczegóławiania zasad odpowiedzialności karnej, ale może zgodnie z tym orzecznictwem
sprzeciwiać się retroaktywnemu stosowaniu nowej wykładni normy określającej naruszenie.
Ma to miejsce zgodnie z tym orzecznictwem w przypadku wykładni sądowej, której wynik –
biorąc pod uwagę wykładnię spornego przepisu prawnego obowiązującą wówczas w
orzecznictwie – nie był logicznie przewidywalny w chwili, w której doszło do naruszenia. Z
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, że znaczenie pojęcia

369

Zob. wyrok TS z 10 lipca 1984 r. w sprawie 63/83, Kirk, ECLI:EU:C:1984:255, p. 22. Stwierdza się
tutaj: „The principle that penal provisions may not have retroactive effect is one which is common to all the legal
orders of the Member States and is enshrined in Article 7 of the European Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms as a fundamental right; it takes its place among the general principles
whose observance is ensured by the court of Justice”.
370
Wyrok TS z 28 czerwca 2005 r. w sprawach połączonych C‑189/02 P, C‑202/02 P, od C‑205/02 P do
C‑208/02 P i C‑213/02 P, Dansk Rørindustri and Others v. Commission, ECLI:EU:C:2005:408.
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przewidywalności zależy w dużym zakresie od treści konkretnego tekstu, dziedziny, którą
obejmuje, oraz liczby i właściwości jego adresatów. Przewidywalność ustawy nie wyklucza
konieczności zasięgnięcia porady przez zainteresowaną osobę w celu dokonania oceny, jakie
konsekwencje wynikają w danym przypadku z konkretnego aktu. Dotyczy to w szczególności
profesjonalistów, którzy przyzwyczajeni są podczas wykonywania swojego zawodu do
zachowania szczególnej ostrożności. Można także od nich wymagać, aby z należytą
starannością oceniali ryzyko, które stwarza ich zawód […]”371.
W świetle powyższego, na gruncie systemu unijnego również zwykło się przyjmować, że
zasada nullum crimen sine lege wymaga, aby prawo jasno określało naruszenia i związane z
nimi sankcje karne, i że warunek ten wówczas jest spełniony, gdy na podstawie treści
przepisu, ewentualnie wykładni dokonanej przez sądy lub opinii prawnej, jednostka jest w
stanie określić, jakie działania i zaniechania grożą pociągnięciem jej do odpowiedzialności
karnej372. Co przy tym ciekawe, stanowisko to przywoływane jest niekiedy przez Trybunał
Sprawiedliwości UE jako własne, wypracowane w orzecznictwie luksemburskim, bez
odwołania do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka373. O zgodności art. 49 ust. 1 KPP i
art. 7 ust. 1 EKPC przesądza tym samym nie tylko art. 52 ust. 3 KPP, ale także
dotychczasowy dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości UE. Za właściwą treść
prawa gwarantowanego art. 49 ust. 1 KPP uznać tym samym należy bezpieczeństwo
prawnokarne jednostki – oparte na wymogu rozsądnej, logicznej przewidywalności
konsekwencji prawnokarnych.
Specyfika prawa Unii Europejskiej wprowadzać będzie jednak pewne modyfikacje w
sposobie funkcjonowania zasady nullum crimen sine lege. W szczególności, o ile działalność
Rady Europy ukierunkowana jest wyłącznie na ochronę praw i wolności człowieka, dla Unii
Europejskiej, skupiającej się na integracji ekonomicznej i społecznej, jest to zadanie raczej
„poboczne”. Skoro Karta Praw Podstawowych znajduje zastosowanie tylko w takim zakresie,
371

Tak wyrok TS z 28 czerwca 2005 r. w sprawach połączonych C‑189/02 P, C‑202/02 P, od C‑205/02 P do
C‑208/02 P i C‑213/02 P, Dansk Rørindustri and Others v. Commission, ECLI:EU:C:2005:408, p. 215-219.
372
Por. m.in. wyrok TS z 3 maja 2007 r. w sprawie C-303/05, Advocaten voor de Wereld,
ECLI:EU:C:2007:261, p. 50; wyrok TS z 3 czerwca 2008 r. w sprawie C-308/06, Intertanko i in.,
ECLI:EU:C:2008:312, p. 71; wyrok Sądu z 27 czerwca 2012 r. w sprawie T-372/10, Bolloré v. Commission,
ECLI:EU:T:2012:325, p. 35; wyrok Sądu z 16 września 2013 r. w sprawie T-380/10, Wabco Europe and Others
v. Commission, ECLI:EU:T:2013:449, p. 175; wyrok Sądu z 16 września 2013 r. w sprawie T-386/10,
Dornbracht v. Commission, ECLI:EU:T:2013:450, p. 86. Zob. także M. Szwarc-Kuczer, Objaśnienia do art. 49,
[w:] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa 2013., s. 1274-1275.
373
Zob. m.in. wyrok TS z 22 października 2015 r. w sprawie C-194/14, AC-Treuhand v. Commission,
ECLI:EU:C:2015:717, p. 40-42.
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w jakim stosowane jest prawo unijne (por. art. 51 ust. 1 KPP374), uprawnione wydaje się
stwierdzenie, że jej sens wyraża się w gwarancji, że owa integracja ekonomiczna i społeczna
nie będzie się odbywać kosztem podstawowych praw i wolności człowieka. Mając przy tym
na względzie, że naczelną zasadą prawa Unii Europejskiej jest zasada efektywności
(skuteczności), założyć można, że jeśli prawo jednostki do bezpieczeństwa prawnokarnego
podlegać ma bilansowaniu z inną unijną wartością, to będzie nią właśnie, przede wszystkim,
owo effet utile. Co oczywiste, choć zasada nullum crimen sine lege przemawiać będzie za
zawężeniem zakresu kryminalizacji jedynie do przypadków „przewidywalnych” dla sprawcy
(prawnika mogącego udzielić mu porady prawnej) na czas czynu, odpowiednio zawężeniem
intensywności kryminalizacji do poziomu przewidywalnego w tymże czasie, zasada
efektywności prawa unijnego wymagać może przekroczenia tak określonej granicy. Wszak,
jak zostanie rozwięte w drugiej części pracy, zakres kompetencji Unii Europejskiej w
dziedzinie prawa karnego sensu stricto ogranicza się do nakładania na państwa członkowskie
UE obowiązku kryminalizacji określonych naruszeń prawa unijnego w drodze dyrektyw (art.
83 ust. 1 i 2 TfUE). W orzecznictwie luksemburskim obecna jest zresztą zasada, w myśl
której wykładnia zakresu zastosowania dyrektywy nie może być uzależniona od cywilnego,
administracyjnego lub karnego charakteru postępowania, w ramach którego jest stosowana375.
Z drugiej strony, w literaturze przedmiotu spotkać się można z poglądem, że w ramach
możliwego znaczenia językowego danego przepisu przyjąć należy taką wykładnię, która
zapewni najpełniejszą realizację celu regulacji unijnej – niezależnie od wymogu
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych376. W postępowaniu odwoławczym od
decyzji Komisji Europejskiej o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie unijnych reguł
konkurencji wprost już się wskazuje, że przyznane jednostce gwarancje nie muszą

374

Przepis ten stanowi: „Postanowienia niniejszej Karty mają zastosowanie do instytucji, organów i
jednostek organizacyjnych Unii przy poszanowaniu zasady pomocniczości oraz do Państw Członkowskich
wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. Szanują one zatem prawa, przestrzegają zasad i popierają
ich stosowanie zgodnie ze swymi odpowiednimi uprawnieniami i w poszanowaniu granic kompetencji Unii
powierzonych jej w Traktatach”.
375
Zob. wyrok TS z 22 listopada 2005 r. w sprawie C-384/02, Grøngaard and Bang, ECLI:EU:C:2005:708,
p. 23, wraz z opinią rzecznika generalnego M. Poiaresa Madura z 25 maja 2004 r. do przedmiotowej sprawy,
ECLI:EU:C:2004:316, p. 24; wyrok TS z 7 stycznia 2004 r. w sprawie C‑60/02, X, ECLI:EU:C:2004:10, p. 56,
wraz z opinią rzecznika generalnego D. Ruiz-Jarabo Colomera z 5 czerwca 2003 r. do przedmiotowej sprawy,
ECLI:EU:C:2003:326, p. 36.
376
M. Rams, Specyfika wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej,
Warszawa 2016., s. 262-263.
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odpowiadać tym, właściwym dla prawa karnego sensu stricto377, a zasada pewności prawa nie
może stać na przeszkodzie skutecznej realizacji unijnej polityki konkurencji 378.
3.3. Polski porządek konstytucyjny
Warto przypomnieć, iż w myśl art. 42 ust. 1 Konstytucji RP: „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”.
Treść art. 1 § 1 k.k. jest w istotcie tożsama, „Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto
popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego
popełnienia”, z zastrzeżeniem tzw. klauzuli prawa międzynarodowego, odpowiadającej
konwencyjnej klauzuli norymberskiej379.
Na co zwracano już uwagę we wprowadzeniu do niniejszej pracy, z przepisu art. 42 ust. 1
Konstytucji RP, odpowiednio art. 1 § 1 k.k., zwykło się wyprowadzać cztery szczegółowe
postulaty, a to wyłączność ustawową w odniesieniu do typizacji przestępstw (nullum crimen
sine lege scripta), maksymalną określoność tworzonych typów (nullum crimen sine lege
certa), zakaz stosowania analogii i wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy (nullum
crimen sine lege stricta) oraz zakaz retroakcji (nullum crimen sine lege praevia). Jakkolwiek
postulatom tym przypisuje się niekiedy status autonomiczny w stosunku do samej zasady
nullum crimen sine lege380, to, patrząc z perspektywy jednostki, mówienie o prawie do
ustawowej podstawy odpowiedzialności karnej czy ścisłej wykładni tejże podstawy byłoby
niewątpliwie pewnym uproszczeniem. Nie o samą ustawową określoność czy ścisłą
377

Zob. wyrok Sądu z 8 lipca 2008 r. w sprawie T-99/04, AC-Treuhand v. Commission,
ECLI:EU:T:2008:256, p. 113.
378
Por. wyrok TS z 7 czerwca 2007 r. w sprawie C-76/06 P, Britannia Alloys & Chemicals v. Commission,
ECLI:EU:C:2007:326, p. 79-84; wyrok TS z 28 czerwca 2005 r. w sprawach połączonych C‑189/02 P, C‑202/02
P, od C‑205/02 P do C‑208/02 P i C‑213/02 P, Dansk Rørindustri and Others v. Commission,
ECLI:EU:C:2005:408, p. 228-231.
379
Por. B. Kunicka-Michalska, Wprowadzenie do art. 1-7, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz,
red. G. Rejman, Warszawa 1999., s. 29-35. W literaturze przedmiotu spotkać się można z poglądem, iż zawarta
w art. 42 ust. 1 Konstytucji RP klauzula prawa międzynarodowego uzupełnia katalog ewentualnych podstaw
odpowiedzialności karnej w stosunku do art. 1 § 1 k.k. Ł. Pohl, „Komentarz do Art. 1”, op. cit., s. 30-32.
380
Por. m.in. wyrok TK z 12 września 2005 r., SK 13/05, OTK-A 2005, Nr 8, poz. 91, wyrok TK z 13 maja
2008 r., P 50/07, OTK-A 2008, Nr 4, poz. 58, czy wyrok TK z 17 lutego 2015 r., K 15/13, OTK-A 2015, Nr 2,
poz. 16, gdzie za „wzorzec kontroli” bierze się zasadę nullum crimen sine lege certa; wyrok TK z 3 października
2001 r., K 27/01, OTK 2001, Nr 7, poz. 209, wyrok TK z 25 maja 2004 r., SK 44/03, OTK-A 2004, Nr 5, poz.
46, czy wyrok TK z 12 maja 2015 r., SK 62/13, OTK-A 2015, Nr 5, poz. 63, gdzie wzorcem kontroli jest zasada
nullum crimen sine lege praevia (lex retro non agit). Zob. także W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady
intertemporalne w prawie karnym..., op. cit., s. 104-105; T. Sroka, „Objaśnienia do art. 42 ust. 1”, op. cit., s.
1028.
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wykładnię tutaj chodzi, a raczej o to, co może ona jednostce zagwarantować. Przyjmując, jak
w czasach Oświecenia, że realizacja poszczególnych tych postulatów służyć ma osiągnięciu
stanu bezpieczeństwa prawnokarnego, właściwą treścią ustanowionego tutaj prawa byłoby –
właśnie – bezpieczeństwo prawne. Ustalenia te znajdują potwierdzenie w uzasadnieniu
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 czerwca 2015 r. Jak czytamy, „[…] art. 42 ust. 1
zdanie pierwsze Konstytucji ujęty został w podrozdziale rozdziału II, który dotyczy wolności
i praw osobistych. Pozostaje więc w ścisłym związku funkcjonalnym z konstytucyjnymi
gwarancjami w zakresie ochrony wolności indywidualnej człowieka (art. 31 ust. 1), jego
nietykalności osobistej i wolności osobistej (art. 41 ust. 1 zdanie pierwsze), a także innych
praw i wolności podmiotowych […]. Zasada nullum crimen, nulla poena sine lege stanowi
zatem jeden z elementów systemu gwarancji konstytucyjnych, które mają zapewnić ochronę
wolności człowieka przed nieuprawnioną ingerencją organów władzy publicznej. Trybunał
wielokrotnie przypominał, że zasada ta (wraz z pozostałymi podstawowymi regułami prawa
karnego) służy ochronie prawnej jednostek przed arbitralnością oraz nadużyciami organów
władzy publicznej […]. Ze względu na gwarancyjną funkcję art. 42 ust. 1 zdanie pierwsze
Konstytucji, Trybunał przyjmuje, że w przepisie tym wysłowienie znalazł jeden z elementów
prawa człowieka do bezpieczeństwa prawnego”381.
Uwzględniając teraz okoliczność, że pod pojęciem bezpieczeństwa prawnego zwykło się
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego rozumieć „możliwość decydowania przez
obywatela o swoim postępowaniu w oparciu o pełną znajomość przesłanek działania organów
państwowych oraz konsekwencji prawnych, jakie działania obywatela mogą za sobą
pociągnąć”382, zasadę nullum crimen sine lege wiązać należy na gruncie polskiego systemu
prawnego, konstytucyjnego systemu ochrony praw człowieka, nie tylko z prawem do
bezpieczeństwa prawnokarnego, ale także z wymogiem przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych jako środka do osiągnięcia owego bezpieczeństwa. Warto nadmienić, że już w
postanowieniu z 13 czerwca 1994 r. stwierdza się, że: „Wymaganie określoności dotyczyć
musi zarówno materialnych elementów czynu, jak i […] elementów kary, tak by czyniło to
381

Tak wyrok TK z 9 czerwca 2015 r., SK 47/13, OTK-A 2015, Nr 6, poz. 81. Por. także wyrok TK z 6
lipca 1999 r., P 2/99, OTK 1999, Nr 5, poz. 103; wyrok TK z 25 maja 2004 r., SK 44/03, OTK-A, 2004, Nr 5,
poz. 46; wyrok TK z 14 grudnia 2011 r., SK 42/09, OTK-A 2011, Nr 10, poz. 118; wyrok TK z 16 marca 2011
r., K 35/08, OTK-A 2011, Nr 2, poz. 11.
382
Tak wyrok TK z 27 stycznia 2010 r., SK 41/07, OTK-A 2010, Nr 1, poz. 5. Zob. także m.in. orzeczenie
TK z 2 marca 1993 r., K 9/92, OTK 1993, Nr 1, poz. 6; wyrok TK z 14 czerwca 2000 r., P 3/00, OTK 2000, Nr
5, poz. 138; wyrok TK z 25 kwietnia 2001 r., K 13/01, OTK 2001, Nr 4, poz. 81; wyrok TK z 15 lutego 2005 r.,
K 48/04, OTK-A 2005, Nr 2, poz. 15; wyrok TK z 20 lutego 2008 r., K 30/07, OTK-A 2008, Nr 1, poz. 6.
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zadość wymaganiu przewidywalności. Przepisy prawne muszą bowiem stwarzać obywatelowi
(podmiotowi odpowiedzialności karnej) możliwość uprzedniego i dokładnego rozeznania,
jakie mogą być prawno-karne konsekwencje jego postępowania. Materialne elementy czynu,
uznanego za przestępny, muszą więc być zdefiniowane w ustawie (zgodnie z konstytucyjną
zasadą wyłączności ustawy) w sposób kompletny, precyzyjny i jednoznaczny” 383. Z kolei, w
wyroku z 1 grudnia 2010 r.384 naruszenie art. 42 ust. 1 Konstytucji RP uzasadnia się właśnie
poprzez wskazanie na brak owej przewidywalności. Jak Trybunał Konstytucyjny wyjaśnia,
„[…] na gruncie art. 46 ust. 1 oraz art. 31 i art. 33 ust. 1 prawa prasowego rekonstruowane są
normy prawnokarne nakazu i zakazu, wspomniane wyżej, nie spełniające wymogu
określoności czynów zabronionych przez ustawę; wymogów wynikających z treści
normatywnych art. 42 ust. 1 Konstytucji. Jest to konsekwencją tego, że nie są dostatecznie
precyzyjnie określone elementy hipotezy i dyspozycji norm prawnokarnych zawarte w
wymienionych wyżej, zaskarżonych przez Rzecznika przepisach Prawa prasowego,
stanowiące przesłanki odpowiedzialności karnej redaktora naczelnego. […] Kwestionowany
art. 46 ust. 1 prawa prasowego łącznie z przepisami art. 31 i art. 33 ust. 1 tej ustawy stwarza
zatem po stronie redaktora naczelnego stan niepewności co do rzeczywistego zakresu
zachowań zgodnych z prawem. Tym samym nie sposób uznać, że ryzyko karalności jest dla
adresata owych nieprecyzyjnie określonych zakazów i nakazów publikacji – przewidywalne”.
Powyższe stanowisko uznać można zarazem za dominujące w literaturze przedmiotu.
Jednoznaczne stwierdzenie, że zasada nullum crimen sine lege wyraża prawo do
bezpieczeństwa prawnokarnego, znajdujemy u A. Grześkowiak, która mówi tutaj o „prawie
człowieka

do

bezpieczeństwa

prawnego

w

demokratycznym

państwie

prawa”385.

Bezpieczeństwo to sprowadzać ma się natomiast do tego, że: „człowiek bez obawy narażenia
się na odpowiedzialność karną ma prawo czynić wszystko, co nie jest sprzeczne z normami
prawa karnego, co nie jest zakazane w momencie jego zachowania”386. W kontekście
ustawowej określoności typu czynu autorka zwraca uwagę na zasadę fair play, która na
383

Tak postanowienie TK z 13 czerwca 1994 r., S 1/94, OTK 1994, poz. 28. Zob. także Z. CzeszejkoSochacki, Problematyka prawnokarna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Rozważania o prawie
karnym. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Aleksandra Ratajczaka, red. A.J.
Szwarc, Poznań 1999., s. 71.
384
Wyrok TK z 1 grudnia 2010 r., K 41/07, OTK-A 2010, Nr 10, poz. 127.
385
A. Grześkowiak, „Zasady odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 17. Odpowiednio A. Grześkowiak,
„Nullum crimen nulla poena sine lege poenali anteriori”, op. cit., s. 506; A. Grześkowiak, „Zagadnienia ogólne”,
op. cit., s. 11, 21.
386
A. Grześkowiak, „Nullum crimen nulla poena sine lege poenali anteriori”, op. cit., s. 505; A.
Grześkowiak, „Zagadnienia ogólne”, op. cit., s. 21.
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gruncie prawa karnego wyraża się w tym, iż: „zanim państwo wymierzy karę, musi dać
każdemu szansę jej uniknięcia przez wyraźne określenie linii oddzielającej sferę czynów
zakazanych od dozwolonych prawem karnym”387. Choć uwagi te czynione są pod katem art. 1
§ 1 k.k., w odniesieniu do art. 42 ust. 1 Konstytucji RP wydają się tym bardziej zasadne. Co
znamienne, z tak postrzeganej zasady nullum crimen sine lege autorka wyprowadza
jednocześnie wymóg „przewidywalnej wykładni”. Jak czytamy, „W stosowaniu prawa
karnego do konkretnego czynu interpretacja przepisu mająca charakter kazusowy następuje
po popełnieniu czynu zabronionego. Należy przyjąć, że podobnie jak ustawa powinna,
zgodnie z art. 1 k.k., wyprzedzać popełnienie czynu zabronionego, interpretacja przepisu
stosowanego do danego przypadku powinna wyprzedzać czyn w tym sensie, że jej kierunek
powinien być już znany lub przewidywalny przed popełnieniem czynu, do którego stosuje się
dany przepis. Jeżeli natomiast interpretacja znamion ustawowych zawartych w ustawie nie
jest przewidywalna w chwili czynu bądź jeszcze nie została wypracowana, to taka
interpretacja nie powinna być brana pod uwagę do konkretnego czynu popełnionego przed jej
sformułowaniem. Interpretacja ustawowych znamion relatywizowana do konkretnego
przypadku wymaga dyscypliny wynikającej z zasady nullum crimen sine lege. Inaczej zakres
treściowy ustawowych znamion czynu zabronionego tworzony byłby przez sędziego w
odniesieniu

do

każdego

indywidualnego

przypadku

już

po

popełnieniu

czynu

zabronionego”388.
W podobnym tonie wypowiada się B. Kunicka-Michalska wyróżniając trzy płaszczyzny,
w których winno się postrzegać funkcję gwarancyjną art. 1 § 1 k.k. Pierwszą i drugą są tutaj
kolejno stanowienie i stosowanie prawa karnego zgodnie ze szczegółowymi postulatami
zasady nullum crimen sine lege, trzecią natomiast – ciążący na władzy państwowej obowiązek
umożliwienia obywatelowi zapoznania się z obowiązującym prawem, „tak by obywatel mógł
wiedzieć co jest przestępstwem i jakie prawno karne konsekwencje mu grożą w razie
popełnienia czynu uznanego za przestępstwo przez ustawę”389. Autorka dodaje w tym
kontekście, że: „istotna rola maksymy nullum crimen, nulla poena sine lege, mającej
realizować zasadę pewności prawnej, polega na tym, że każdy obywatel ma niezbywalne

387

A. Grześkowiak, „Zagadnienia ogólne”, op. cit., s. 23, 24.
A. Grześkowiak, „Zasady odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 23.
389
B. Kunicka-Michalska, Komentarze do art. 1, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. G.
Rejman, Warszawa 1999., s. 44. Odpowiednio B. Kunicka-Michalska, „Projekt Kodeksu karnego w świetle art.
7 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw i Podstawowych Wolności Człowieka”, op. cit., s. 91.
388
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prawo wiedzieć, jakie czyny są przestępstwami, i jakie kary czekają go za popełnienie danego
przestępstwa”390. Mając na względzie, że zasada pewności prawa oznaczać ma, w myśl
stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, taki zespół cech przysługujących prawu, które są w
stanie zapewnić jednostce bezpieczeństwo prawne391, w zakresie, w jakim zasada nullum
crimen sine lege realizować ma pewność prawa, uznać ją należy za nośnik prawa do
bezpieczeństwa prawnego (prawnokarnego)392.
R. Dębski stawia w tym kontekście tezę, iż funkcję gwarancyjną prawa karnego, w tym
wymóg ustawowej typizacji czynów zabronionych pod groźbą kary, można równie dobrze
wyprowadzić z zasady nullum crimen sine lege, jak i z zasady bezpieczeństwa prawnego
obywateli393. Również on zdaje się zatem utożsamiać obie zasady. Zdaniem I. Andrejewa
wymóg ustawowego określenia znamion przestępstwa stanowi narzędzie, za pomocą którego
państwo gwarantuje obywatelom poczucie bezpieczeństwa przed ewentualną samowolą
organów wymiaru sprawiedliwości394. W innym miejscu autor łączy zasadę nullum crimen,
nulla poena sine lege poenali anteriori z potrzebą zapewnienia pewności prawa395. Podobne
stanowisko zajmuje A. Marek, który związek zasady nullum crimen sine lege z zasadą
pewności prawa sprowadza do wymogu, aby skazanie na określoną karę nastąpiło wyłącznie
na podstawie ustawy należycie uchwalonej i ogłoszonej, w tym precyzyjnie określającej
termin, w którym wejść ma ona w życie396. U M. Królikowskiego i R. Zawłockiego zasada
nullum crimen sine lege otwarcie jest już nazywana „zasadą pewności prawa karnego”397.
Odnosząc się do zakazu retroakcji w prawie karnym, K. Wojtyczek wskazuje, że wyrażona w
art. 42 ust. 1 Konstytucji RP (odpowiednio art. 7 EKPC i art. 15 ust. 1 MPPOiP) zasada
nullum crimen sine lege stanowi prawnokarny wyraz zasady bezpieczeństwa prawnego398.
Godzi się zaznaczyć, iż autor patrzy na tę kwestię z drugiej niejako strony, a to poszukując w

390

B. Kunicka-Michalska, „Projekt Kodeksu karnego w świetle art. 7 Europejskiej Konwencji o Ochronie
Praw i Podstawowych Wolności Człowieka”, op. cit., s. 91.
391
Por. m.in. wyrok TK z 14 czerwca 2000 r., P 3/00, OTK ZU nr 5/2000, poz. 138; wyrok TK z 19 marca
2007 r., K 47/05, OTK ZU 3A/2007, poz. 27.
392
Por. przypis 361 (część I pracy). Odnośnie art. 7 EKPC autorka mówi właśnie o pewności prawa i
bezpieczeństwie prawnym jednostki.
393
R. Dębski, „Jeszcze o gwarancyjnej funkcji nakazu określoności czynu karalnego”, op. cit., s. 20.
394
I. Andrejew, Ustawowe znamiona przestępstwa, Warszawa 1959., s. 7.
395
I. Andrejew, Kodeks karny. Krótki komentarz, Warszawa 1986., s. 12.
396
A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010., s. 20.
397
M. Królikowski i R. Zawłocki, Prawo karne..., op. cit., s. 84. Zob. także M. Królikowski, „Komentarz do
Art. 1”, op. cit., s. 75-76.
398
K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP..., op. cit., s.
218-219.
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prawie pozytywnym postanowień poddających ochronie bezpieczeństwo prawne jednostki. P.
Cychosz mówi w tym kontekście o „prawie podmiotowym, którego treścią jest żądanie
jednostki adresowane do organów władzy państwowej, którym przyznano kompetencje
prawodawcze o korzystanie z nich w określony sposób”, którego istota sprowadza się do
weryfikacji, czy adresatowi normy prawnej stworzono warunki rozpoznawalności ryzyka
karalności za określone zachowanie”399. Zastrzec niejmniej trzeba, że autor ową
rozpoznawalność

ryzyka

karalności

zdaje

się

jednak

rozumieć

w

kategoriach

rozpoznawalności bezprawności400.
Mając powyższe na względzie, wszelkie wyrażane w literaturze przedmiotu poglądy
uznające ustawę karną za magna charta obywatela, który poza ściśle określonym zakresem
kryminalizacji może się swobodnie poruszać – bez ryzyka narażenia się na sankcję karną, a to
na zasadzie „co nie jest wyraźnie zakazane przez prawo karne, jest na gruncie prawa karnego
dozwolone”401, zdają się opierać właśnie na założeniu, że zasada nullum crimen sine lege
wyraża prawo do bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki. Innymi słowy, wyrażająca się
tutaj funkcja gwarancyjna prawa karnego zdaje się uwzględniać ów aspekt podmiotowy –
wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych. Wynikający z zasady nullum crimen
sine lege postulat określoności przestępstwa uniemożliwić ma organom wymiaru
sprawiedliwości arbitralne podejmowanie decyzji w przedmiocie odpowiedzialności karnej
jednostki, z drugiej natomiast strony – zapewnić jednostce, potencjalnemu podmiotowi
odpowiedzialności karnej, realną możliwość odróżnienie czynu zabronionego pod groźbą
kary od czynu prawnokarnie irrelewantnego402. Wdzięczna jest w tym kontekście teza, że
zasada nullum crimen sine lege gwarantuje obywatelowi, że w innych sytuacjach, niż
określone w ustawie karnej, nie musi się on obawiać odpowiedzialności karnej403. Notabene,
399

P. Cychosz, Konstytucyjny standard prawa karnego materialnego w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego..., op. cit., s. 177.
400
Ibid., passim.
401
Zob. m.in. A. Zoll, „Konstytucyjne aspekty prawa karnego”, op. cit., s. 253-254; A. Zoll, „Zasady
odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 50; L. Lernell, Wykład prawa karnego. Część ogólna. Tom I, Warszawa
1969., s. 15; K. Buchała, Bezprawność przestępstw nieumyślnych i wyłączające ją dozwolone ryzyko, Warszawa
1971., s. 35-36; W. Wolter, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973., s. 11; T. Florek, Typizacja czynu – pojęcie,
zakres, funkcja, „Zeszyty Naukowe UJ”, 1977, nr 74., s. 27; H. Popławski, Podstawy prawa karnego, Gdańsk
1980., s. 14-15; M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia..., op. cit., s. 32-33, 49; K. Indecki i
A. Liszewska, Prawo karne materialne: nauka o przestępstwie, karze i środkach penalnych..., op. cit., s. 30-31.
402
A. Bielska-Brodziak, S. Tkacz, i Z. Tabor, Kilka uwag o wykładni prawa karnego, „Studia prawnicze”,
2009, nr 3., s. 109.
403
Por. I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1989., s. 40-42; J. Bafia, K. Mioduski, i M.
Siewierski, Kodeks karny. Komentarz. Tom I, Warszawa 1987., s. 16; T. Bojarski, Polskie Prawo Karne. Zarys
części ogólnej..., op. cit., s. 20; A. Gubiński, Zasady prawa karnego, Warszawa 1996., s. 11; Z. Papierkowski,
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P. Wiliński jakkolwiek wprost nie mówi w tym kontekście o prawie do bezpieczeństwa
prawnokarnego, to wskazuje na prawo podmiotowe jednostki, którego istotę sprowadza do
gwarancji istnienia granic odpowiedzialności karnej, a to gwarancji, że „nie zostanie ona
[jednostka – przypis A.R.] pociągnięta do odpowiedzialności karnej za czyn, który nie był
uznawany za zabroniony przez ustawę obowiązującą w chwili jego popełnienia” oraz, co
wynika już z komplementarnej zasady nulla poena sine lege, że „kara za popełniony czyn
zabroniony nie będzie inna niż przewidziana w ustawie”404.
Na zasadę nullum crimen sine lege często spogląda się ponadto jako podstawę dla
formalnej definicji przestępstwa – jako czynu, o znamionach określonych w ustawie karnej,
przeciwstawianą definicji materialnej – jako czynu charakteryzującego się społeczną
szkodliwością (społecznym niebezpieczeństwem, karygodnością), zagrażającego określonym
dobrom prawnych przedstawiającym wartość społeczną. Zasada nullum crimen sine lege
wysławia warunek konieczny odpowiedzialności karnej, jednak nie wystarczający – czyn
odpowiadający ustawowemu typowi przestępstwa musi się nadto charakteryzować społeczną
szkodliwością405. Z tej właśnie perspektywy podkreśla się rolę określoności typu czynu, czyli
postulatu lex certa. Jakkolwiek przepis ustawy deklarujący, iż przestępstwem jest każdy czyn
społecznie szkodliwy (niebezpieczny) spełniałby postulat ustawowości prawa karnego, tak
idea nullum crimen, nulla poena sine lege nie zostałaby oddana. Wymaga się tu bowiem, aby
ustawodawca możliwie dokładnie określił znamiona czynu zabronionego pod groźbą kary
oraz samą grożącą za jego popełnienie karę406. Warto w tym miejscu przypomnieć, że tak
Zagadnienia z dziedziny prawa karnego, Lublin 1948., s. 12; S. Pławski, Prawo karne (w zarysie). Część I,
Warszawa 1965., s. 47.
404
P. Wiliński, „Konstytucyjne gwarancje nullum crimen sine lege a przepisy odsyłające w orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego”, op. cit., s. 196-197; P. Wiliński, Konstytucyjna zasada nulla poena sine lege a
instytucja exequatur, [w:] Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70.
urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, red. Ł. Pohl, Poznań 2009., s. 609-610.
405
Por. m.in. W. Wolter, Zasady odpowiedzialności karnej w świetle projektu kodeksu karnego, „Państwo i
Prawo”, 1963, nr 2., s. 225; M. Cieślak, Pojęcie i funkcje społecznego niebezpieczeństwa czynu w prawie
karnym, „Palestra”, 1979, nr 6., s. 62; A. Zoll, Materialne określenie przestępstwa w projekcie kodeksu karnego,
[w:] Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci profesora Mariana Cieślaka, red. S. Waltoś, Kraków
1993., s. 87; A. Zoll, „Konstytucyjne aspekty prawa karnego”, op. cit., s. 254; L. Kubicki i B. KunickaMichalska, Zasady odpowiedzialności karnej w prawie polskim w świetle międzynarodowych standardów praw
człowieka, [w:] Standardy praw człowieka a polskie prawo karne, red. J. Skupiński, Warszawa 1995., s. 137139; B. Kunicka-Michalska, „Projekt Kodeksu karnego w świetle art. 7 Europejskiej Konwencji o Ochronie
Praw i Podstawowych Wolności Człowieka”, op. cit., s. 85-86; T. Kaczmarek, Materialna treść przestępstwa
jako problem kodyfikacyjny, [w:] Rozważania o prawie karnym. Księga pamiątkowa z okazji
siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Aleksandra Ratajczaka, red. A.J. Szwarc, Poznań 1999., s. 174.
406
I. Andrejew, Ustawowe znamiona przestępstwa..., op. cit., s. 8; I. Andrejew, Podstawowe pojęcia nauki o
przestępstwie..., op. cit., s. 127; K. Buchała, Bezprawność przestępstw nieumyślnych i wyłączające ją dozwolone
ryzyko..., op. cit., s. 34-35; K. Buchała, Prawo karne materialne..., op. cit., s. 194-195; T. Kaczmarek,
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rozumiany materialny element przestępstwa już przez C. Beccarię postrzegany jest jako
reakcja na arbitralną represję, która w tym sensie ogranicza władzę prawodawczą w zakresie
kryminalizowania danych czynów, że przestępstwem mógł być tylko czyn przestawiający
realną społeczną szkodliwość407. W zakresie tymczasem, w jakim zasada nullum crimen sine
lege gwarantuje obywatelowi, że do odpowiedzialności karnej zostanie on pociągnięty tylko
za popełnienie tych zachowań charakteryzujących się społeczną szkodliwością w stopniu
wyższym niż znikomy, które uprzednio zostały formalnie uznane za przestępstwa408,
uwidacznia się idea przewidywalności konsekwencji prawnokarnych. Zważywszy, że
kryterium społecznej szkodliwości znamionuje się większą dozą subiektywizmu niż
ustawowa określoność, na samej tej podstawie jednostka nie mogłaby ustalić – z należytym
stopniem pewności – czy dane zachowanie jest karalne, czy nie, tym bardziej jaka kara grozi
za jego popełnienie. Sama zasada nullum crimen sine periculo sociali nie może zatem
zapewnić bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki.
W ten sam sposób, a to jako potwierdzenie stanowiska, że zasada nullum crimen sine lege
wyraża „prawo do przewidywalności konsekwencji prawnokarnych”, kwalifikować w
zasadzie należy poglądy akcentujące funkcje informacyjną prawa karnego. W nawiązaniu
poniekąd do idei oświeceniowych, przepis prawnokarny postrzega się mianowicie jako
informację dla obywatela na temat zakresu i intensywności kryminalizacji, w oparciu o którą
to może on regulować swoje zachowanie409. Co znamienne, L. Gardocki wskazuje w tym
kontekście, iż najważniejszą funkcją zasady nullum crimen sine lege jest zapewnienie
obywatelom możliwości zorientowania się, za jakie czyny grozi im odpowiedzialność karną, a

Materialna istota przestępstwa i jego ustawowe znamiona, Wrocław 1968., s. 9, 28-29; T. Kaczmarek, O
elementach wyznaczających treść społecznej szkodliwości czynu zabronionego i jej stopień (ekspozycja
problemów spornych), [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga
jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, red. I. Nowikowski, A. Michalska-Warias, i J.
Piórkowska-Flieger, Lublin 2011., s. 59; A. Zoll, „Komentarz do Art. 1”, op. cit., s. 10-11; L. Lernell, Wykład
prawa karnego. Część ogólna. Tom I..., op. cit., s. 89. Por. przy tym P. Burzyński, Ustawowe określenie sankcji
karnej, Warszawa 2008., s. 105-106. Autor stawia tutaj tezę, że tego typu przepis naruszałby sam wymóg
ustawowości, jako że na poziomie ustawy nie zawierałby opisu konkretnego zachowania, za którego popełnienie
przewidziana została sankcja karna.
407
L. Gardocki, Ponadustawowe i pozaustawowe standardy prawa karnego, „Studia Iuridica”, 2008,
t.XLVIII., s. 331. Założenie takie przyświecało zresztą twórcom obowiązującego kodeksu karnego. Zob.
Uzasadnienie rządowego projektu kodeksu karnego, [w:] Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami,
Warszawa 1997., s. 117. W tonie także A. Wąsek, „Zasady odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 12-13, gdzie
patrzy się na tę kwestię z punktu widzenia ekonomii procesowej i oportunizmu ścigania.
408
Zob. m.in. I. Andrejew, W. Świda, i W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973., s. 26-27.
409
Zob. m.in. T. Bojarski, Odmiany podstawowych typów przestępstw w polskim prawie karnym, Warszawa
1982., s. 12-13; T. Bojarski, Typizacja przestępstw i zasada nullum crimen sine lege (wybrane zagadnienia)...,
op. cit., s. 146; J. Giezek, „Zasady odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 24.
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szczegółowe postulaty uprzedniości, ustawowości i precyzyjnej określoności przestępstwa
ukierunkowane są na jej realizację410. Podkreśla on tym samym „służebną” rolę owych
szczegółowych postulatów wobec ogólnego wymogu przewidywalności. I. Andrejew,
traktując proces ustawowego określania czynu zabronionego pod groźbą kary jako
podstawowy sposób przekazywania informacji o tym, co jest zabronione pod groźbą kary411,
zastrzega dodatkowo, że informacja ta ma być zrozumiała zarówno dla organów stosujących
prawo w praktyce, jak i zwykłych obywateli, a to że laik ma mieć możliwość zorientowania
się na podstawie tekstu ustawy, jakie zachowanie jest przez prawo zabronione i jaka grozi za
jego popełnienie kara412. K. Buchała zwraca z kolei uwagę nie tyle na możliwość
„informowania się” obywateli o zakresie i intensywności kryminalizacji, co „motywowania
się” treścią zakazów ustawowych do zachowania zgodnego z prawem413.
Skonstatować w tym miejscu należy, że wyodrębniane w literaturze przedmiotu funkcje
przepisu prawnokarnego, a to gwarancyjna, informacyjna, selekcyjna czy motywacyjna,
stanowią wyraz jednej, wspólnej idei przewidywalności konsekwencji prawnokarnych. Co
więcej zaś, w zakresie, w jakim owo „motywowanie się” pozwala uznać przepis prawnokarny
za podstawowy środek prewencyjny – ukierunkowany na odstraszenie obywateli przed
angażowaniem się w zachowania zagrożone karą, optyka taka odpowiada zarazem funkcji
ochronnej prawa karnego414.

410

L. Gardocki, Typowe zakłócenia funkcji zasady nullum crimen sine lege..., op. cit., s. 45. Tak również P.
Burzyński, Ustawowe określenie sankcji karnej..., op. cit., s. 90; A. Gubiński, Zasady prawa karnego..., op. cit.,
s. 11; C. Sońta, Wybrane zagadnienia granic wykładni w prawie karnym w świetle zasady nullum crimen sine
lege, [w:] Teoria i praktyka wykładni prawa. Materiały Konferencyjne, red. P. Winczorek, Warszawa 2005., s.
283-284.
411
I. Andrejew, Podstawowe pojęcia nauki o przestępstwie..., op. cit., s. 210.
412
Zob. I. Andrejew, Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstwa, Warszawa 1978., s.
13, 23-26.
413
K. Buchała, „Konstytucja a podstawowe zasady prawa karnego materialnego”, op. cit., s. 288-289; K.
Buchała, Bezprawność przestępstw nieumyślnych i wyłączające ją dozwolone ryzyko..., op. cit., s. 35. Zob. także
K. Buchała i A. Zoll, Polskie prawo karne..., op. cit., s. 13-14, 71.
414
Zob. m.in. R. Dębski, Kilka uwag o kryminalizacji i o ustawowej określoności czynów zabronionych, [w:]
Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, red. J.
Jakubowska-Hara et al., Warszawa 2013., s. 36-37; A. Grześkowiak, „Zagadnienia ogólne”, op. cit., s. 15-16; J.
Lachowski i A. Marek, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2013., s. 22; A. Marek, „Kilka uwag o
zasadzie praworządności w prawie karnym”, op. cit., s. 14-16; Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej...,
op. cit., s. 26, 52; M. Surkont, Prawo karne..., op. cit., s. 22; A. Gubiński, Zasady prawa karnego..., op. cit., s.
11-12; J. Waszczyński, „Prawo karne. Nauka prawa karnego”, op. cit., s. 10; W. Wróbel i A. Zoll, Polskie prawo
karne: część ogólna..., op. cit., s. 40-41; A. Zoll, O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego..., op. cit.,
s. 93; W. Wróbel i A. Zoll, Usprawiedliwienie karania (założenia systemu wymiaru kary w przyszłym kodeksie
karnym), [w:] O prawo karne oparte na zasadach sprawiedliwości, prawach człowieka i miłosierdziu, red. A.
Strzembosz, Lublin 1988., s. 256.
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Zwrócić należy jeszcze uwagę na odmienne poglądy co do treści prawa podmiotowego,
którego nośnikiem jest zasada nullum crimen sine lege. Otóż spotkać się można ze
stanowiskiem, że zasada ta stanowi element prawa do nietykalności i wolności osobistej
jednostki415. Odwołując się do koncepcji kodeksu karnego jako magna charta obywatela,
korespondującej z zasadą nullum crimen sine lege, stwierdzić jednak należy, że jeśli wymóg
ustawowej określoności prawa karnego zabezpieczać ma w jakiś sposób nietykalność i
wolność osobistą jednostki, odpowiednio wolność osobistą, to tylko na zasadzie
„samozabezpieczenia” się przed sankcją karną. Wszak nie chodzi tu to, żeby jednostka była
zwolniona od odpowiedzialności karnej, a to żeby ingerencja władzy państwowej w jej sferę
wolnościową była wyłączona, żeby sfera ta była „nietykalna”. Istotą przedmiotowej gwarancji
jest to, aby ingerencja ta nie była arbitralna, mówiąc zaś inaczej – żeby jednostka mogła ją
przewidzieć i – poprzez dostosowanie zachowania do przykazań prawa karnego – mogła jej
uniknąć416. W zakresie zatem, w jakim z zasady nullum crimen sine lege wyprowadza się
prawo do nietykalności i wolności osobistej, odpowiada to prawu do bezpieczeństwa
prawnego.
Zgoła odmienną optykę przyjmują tymczasem L. Bosek i M. Wild, którzy łączą zasadę
nullum crimen sine lege z prawem oskarżonego do obrony417. Jak czytamy, „Pierwszym
logicznie elementem prawa do obrony jest wysłowiony w art. 42 ust. 1 zakaz przypisywania
odpowiedzialności karnej za czyn nieokreślony przez ustawę obowiązującą w chwili jego
popełnienia. Zakaz ten ustanawia minimalną gwarancję ochrony każdemu człowiekowi przed
represyjną arbitralnością państwa. Celem tego zakazu jest stworzenie oskarżonemu
konkretnych gwarancji w toku procesu karnego”418. Twierdzeniu temu nie można odmówić
słuszności. Argument, że zachowanie oskarżonego nie podpada pod żaden ustawowy typ
czynu karalnego, względnie stanowi realizację inny typu niż przyjęty w kwalifikacji prawnej,
za który przewidziana została łagodniejsza kara, podnoszony jest niewątpliwie w ramach
realizacji prawa do obrony. Zmierz on bowiem do „uwolnienia” od odpowiedzialności karnej
jednostki, odpowiednio – jej złagodzenia. Co więcej, za taką perspektywą przemawia sam
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B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015., s. 393; L. Kubicki, Nowa kodyfikacja karna a
Konstytucja RP..., op. cit., s. 24-25; F. Siemieński, Podstawowe wolności, prawa i obowiązki obywateli PRL,
Warszawa 1979., s. 92-93.
416
Tak również T. Bojarski, Polskie Prawo Karne. Zarys części ogólnej..., op. cit., s. 23.
417
L. Bosek i M. Wild, Kontrola konstytucyjności prawa. Zagadnienia ustrojowe, procesowe i
materialnoprawne, Warszawa 2014., s. 294-295.
418
Ibid., s. 420.
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układ redakcyjny art. 42 Konstytucji RP, gdzie wyrażonej w ust. 1 zasada nullum crimen sine
lege towarzyszy zasada prawa do obrony w ścisłym rozumieniu (ust. 2) oraz zasada
domniemania niewinności (ust. 3) – kompleksowo zabezpieczające pozycję oskarżonego w
procesie karnym. Zwrócić należy przy tym uwagę, że przedmiotem wyrażonego w art. 42
Konstytucji RP prawa do obrony czynią autorzy „zespół gwarancji instytucjonalnych i
proceduralnych nakierowanych na ochronę wolności i godności ludzkiej”419. Skoro tak,
uznanie zasady nullum crimen sine lege za element prawa do obrony bynajmniej nie wyklucza
tego, aby uznać ją równocześnie za element prawa do bezpieczeństwa prawnokarnego. Jeśli
chronić ma

ona

wolność jednostki, także

jej

godność, to

tylko

na zasadzie

„samozabezpieczenia” się przed sankcją karną. Notabene, stanowisko L. Garlickiego, że
przedmiotowa zasada stanowi składową prawa do rzetelnej procedury sądowej 420, rozumieć
by należało w sposób podobny.
Zastanowić się w tym miejscu należy, czy wymóg przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych ma w konstytucyjnym systemie ochrony praw człowieka charakter
„samoistny”, stanowi kryterium bezpośrednio przesądzające o zgodności bądź niezgodności
danego przepisu prawnego z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, czy też mówić należy tu raczej o
„domniemaniu przewidywalności” opartym o realizację poszczególnych szczegółowych
postulatów. Odmiennie bowiem od Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunał
Konstytucyjny traktuje je jako odrębne zasady konstytucyjne. Zwłaszcza w przypadku
postulatu lex praevia (zasady lex retro non agit) nie bada on bezpośrednio, czy na podstawie
danego przepisu prawnego jednostka miała możliwość uprzedniego ustalenia ewentualnych
konsekwencji prawnokarnych swojego zachowania, a sam fakt retroaktywności421. Tym
niemniej, skoro retroaktywny przepis z reguły wprowadzać będzie skutki prawne, których nie
można było przewidzieć w czasie czynu, działanie takie mija się w tym przypadku z celem. Z
drugiej strony, w przytoczonym wyżej fragmencie wyroku z 1 grudnia 2010 r. owa
przewidywalność wydaje się być kryterium o charakterze samoistnym. Podobną wypowiedź
znajdujemy w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 maja 2004 r.422. Wskazując
mianowicie, że: „Reguła określoności wskazana w art. 42 Konstytucji […] nakazuje
419

Ibid., s. 421.
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2017., s. 110.
421
Zob. wyrok TK z 12 maja 2015 r., SK 62/13, OTK-A 2015, Nr 5, poz. 63, gdzie wymóg
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych podnoszony jest przy analizie art. 2 Konstytucji RP, nie art. 42
ust. 2 Konstytucji RP.
422
Tak wyrok TK z 5 maja 2004 r., P 2/03, OTK-A 2004, Nr 5, poz. 39, s. 552.
420
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ustawodawcy takie wskazanie czynu zabronionego (jego znamion), aby zarówno dla adresata
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 lub nawet niepewności co do tego, czy pewne zachowanie stanowi czyn
zabroniony pod groźbą takiej sankcji”, konstatuje, iż: „W niniejszej sprawie sposób
sformułowania zakwestionowanego art. 46 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 6 prawa prasowego
jest w takim stopniu niejasny i nieprecyzyjny, że jego potencjalni adresaci (przede wszystkim
redaktorzy naczelni pism) mogą mieć – i jak dowodzi praktyka mają – poważne problemy z
jednoznacznym ustaleniem, jakich sytuacji faktycznych dotyczą rygory związane z
zamieszczaniem komentarzy, co uniemożliwia rekonstrukcję normy karnej, a tym samym
narusza art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji”.
Szczególną uwagę zwrócić należy w tym kontekście na wyrok z 9 czerwca 2010 r.423.
Otóż z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP Trybunał Konstytucyjny wyprowadził pięć reguł
szczegółowych, a to postulaty lex scripta, lex certa, lex stricta oraz lex praevia uzupełnia
dodatkowym wymogiem „obliczalności i przewidywalności skutków prawnych”424. Sprawa ta
będzie szerzej omawiana w dalszej części pracy, w tym miejscu wskazać jednak należy, że
analizowany art. 231 § 1 k.k. uznany został za zgodny z zasadą nullum crimen sine lege,
pomimo stwierdzonego odstępstwa od pełnej realizacji wymogu lex scripta et certa. „Mimo
bowiem – jak czytamy – ocennego charakteru analizowanego pojęcia, jego interpretacja w
doktrynie i orzecznictwie SN pozwala adresatowi normy wyrażonej w zaskarżonym przepisie
na ustalenie, czy jego zachowanie będzie naruszać prawo”.
Zasadne wydaje się w związku z powyższym stwierdzenie, że wymóg przewidywalności
konsekwencji prawnokarnych ma na gruncie systemu konstytucyjnego charakter samoistny w
tym sensie, że jest to gwarancja minimalna, którą prawo karne powinno zapewniać jednostce.
Jeśli ustawodawca pozwala sobie na odstępstwa od ścisłego przestrzegania wymogu
ustawowej wyłączności i maksymalnej określoności prawa karnego, baczyć ma przynajmniej

423

Wyrok TK z 9 czerwca 2010 r., SK 52/08, OTK-A 2010, Nr 5, poz. 50.
Odpowiednio wyrok TK z 19 lipca 2011 r., K 11/10, OTK-A 2011, Nr 6, poz. 60. Zob. także wyrok z 26
listopada 2003 r., SK 22/02, OTK-A 2003, Nr 9, poz. 97, gdzie mowa o „subiektywnym aspekcie zasady nullum
crimen sine lege”.
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na to, żeby konsekwencje prawnokarne, które wiąże on z danym zachowaniem, dało się
przewidzieć w chwili czynu425.
Również w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego zwykło się podnosić, że stworzenie
wyczerpującego, precyzyjnie określonego katalogu czynów karalnych na poziomie ustawy
jest niemożliwe, co więcej zaś – niepożądane. Spotkać się można ze stwierdzeniem, że:
„Konstytucyjny standard określoności przepisów prawnych, także w zakresie normowania art.
42 ust. 1 Konstytucji, nie wyklucza […] posługiwania się w obrębie prawa karnego pewnym
marginesem swobody regulacyjnej państwa. Dlatego standard ten w zakresie regulacji
penalnej, jakkolwiek stawiający wyższe wymagania ustawodawcy, nie wymaga jasności czy
komunikatywności wyrażenia zakazu lub nakazu prawnego w stopniu absolutnym”426.
Podnosi się zarazem, iż: „[…] chociaż każde ogólnikowe określenie znamion czynu
zabronionego dające daleko idącą swobodę interpretacji co do treści normy prawnokarnej nie
spełnia wymogu określoności wyrażonego w art. 42 ust. 1 Konstytucji, to jednak nie oznacza
to, że ustawodawca nie może określać pewnych zachowań stanowiących czyn zabroniony w
sposób na tyle ogólny, aby w ich zakresie mieściły się różne działania, które są zabronione
np. ze względu na cel, jaki ma być osiągnięty przez ich realizację. Wniosek przeciwny
należałoby uznać za absurdalny, bowiem w krańcowym ujęciu prowadziłby do konieczności
zaprzeczenia abstrakcyjnego i ogólnego charakteru normy prawnej. Nie może jednak budzić
wątpliwości, że jednostka w konkretnych okolicznościach narażona jest na odpowiedzialność
karną”427.
O ile pewność prawa jest wartością wysoko cenioną, to elastyczność regulacji prawnej, w
tym prawnokarnej, jest na gruncie konstytucyjnego systemu ochrony praw człowieka równie
istotna. Stwierdzić należy w konsekwencji, że prawo jednostki do bezpieczeństwa
prawnokarnego także tutaj podlega bilansowaniu z innymi konstytucyjnymi wartościami. W
kontekście tym zwrócić należy uwagę na tezę Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którą:
„[…] gdyby w toku kontroli konstytucyjności okazało się, że ustawodawca odstąpił od
425

Por. P. Cychosz, Konstytucyjny standard prawa karnego materialnego w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego..., op. cit., s. 96, gdzie mówi się o generalnym wymogu dostępności i przewidywalności prawa
karnego, konkretyzowanym szczegółowymi postulatami lex certa, lex scripta i lex strict.
426
Tak wyrok TK z 12 września 2005 r., SK 13/05, OTK-A 2005, Nr 8, poz. 91. Zob. także wyrok TK z 28
stycznia 2003 r., K 2/02, OTK-A 2003, Nr 1, poz. 4; wyrok TK z 12 maja 2008 r., SK 43/05, OTK-A 2008, Nr 4,
poz. 57; postanowienie TK z 17 listopada 2009 r., P 15/07, OTK-A 2009, Nr 10, poz. 156; wyrok TK z 17 lutego
2015 r., K 15/13, OTK-A 2015, Nr 2, poz. 16; wyrok TK z 9 czerwca 2015 r., SK 47/13, OTK-A 2015, Nr 6,
poz. 81; wyrok TK z 6 października 2015 r., SK 54/13, OTK-A 2015, Nr 9, poz. 142.
427
Tak wyrok TK z 5 maja 2004 r., P 2/03, OTK-A 2004, Nr 5, poz. 39; wyrok TK z 20 maja 2014 r., K
17/13, OTK-A 2014, Nr 5, poz. 53.
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standardów wynikających z art. 42 ust. 1 Konstytucji [wymogu ustawowej wyłączności i
maksymalnej określoności prawa karnego – przypis A.R.], to takie stwierdzenie mogłoby
prowadzić do konieczności rozważenia proporcjonalności tego odstąpienia w kontekście art.
31 ust. 3 Konstytucji, który określa przesłanki dopuszczalności wprowadzenia przez
ustawodawcę ograniczeń korzystania z konstytucyjnych praw i wolności”428. Notabene,
przepis art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wprowadza pięć takich przesłanek, a to: (1) ograniczenie
to ma mieć ustawową podstawę, (2) ma być zgodne z zasadą proporcjonalności oraz (3)
zasadami państwa demokratycznego, (4) służyć ma realizacji wymienionych w art. 31 ust. 3
Konstytucji RP wartości, oraz (5) nie może naruszać istoty danego prawa429. Podkreślona
przez Trybunał Konstytucyjny proporcjonalność jest tu zatem jednym z kryteriów uznania
ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności za zgodne z postanowieniami Konstytucji RP.
Analizuje się ją przy tym przez pryzmat dalszych zasad szczegółowych, mianowicie: (1)
zasady przydatności, czyli wymogu, aby wprowadzone ograniczenie było skutecznym
środkiem do realizacji założonego celu, (2) zasady konieczności – wymogu, aby
wprowadzone ograniczenie było środkiem najmniej uciążliwym dla jednostki spośród
możliwych w danym przypadku środków działania, oraz (3) zasady proporcjonalności sensu
stricto – wymogu, aby wprowadzone ograniczenie pozostawało w odpowiedniej proporcji do
wartości, na rzecz której dochodzi do jego ustanowienia430. Ostatnia ze wskazanych zasad
wymaga właśnie ważenia pozostających ze sobą w konflikcie wartości – tej, którą „poświęca”
się ustanawiając dane ograniczenie, oraz tej, na rzecz której ograniczenie to się wprowadza431.
428

Tak wyrok TK z 9 czerwca 2015 r., SK 47/13, OTK-A 2015, Nr 6, poz. 81. Tak również wyrok TK z 17
lipca 2014 r., SK 35/12, OTK-A 2014, Nr 7, poz. 74.
429
Zob. m.in. K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP...,
op. cit., s. 78.
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Zob. orzeczenie TK z 26 kwietnia 1995 r., K 11/94, OTK 1995, Nr 1, poz. 12. Odpowiednio m.in. wyrok
TK z 5 listopada 1997 r., K 22/97, OTK 1997, Nr 3-4, poz. 41; wyrok TK z 29 stycznia 2002 r., K 19/01, OTKA 2002, Nr 1, poz. 1; wyrok TK z 21 lipca 2010 r., SK 21/08, OTK-A 2010, Nr 6, poz. 62; postanowienie TK z
15 października 2015 r., K 54/12, OTK-A 2015, Nr 9, poz. 155.
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Zob. zwłaszcza K. Wojtyczek, Zasada proporcjonalności jako granica prawa karania, „Czasopismo
Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, 1999, nr 2., s. 40-46; K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w
sferę praw człowieka w Konstytucji RP..., op. cit., s. 159-160. Por. także T. Gizbert-Studnicki, Konflikt dóbr i
kolizja norm, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1989, nr 1., s. 4 i n. Warto dodać, iż w
założeniu ważenie wartości winno się odbywać poprzez odwołanie do systemu aksjologicznego zawierającego
hierarchicznie uporządkowany zbiór wartości. Problem z ustaleniem takiej hierarchii na gruncie systemu
konstytucyjnego sprawia jednak, że sądy konstytucyjne dysponują w tym zakresie dużą swobodą.
Podstawowymi elementami, jakie winno się tu wziąć pod uwagę, są tym niemniej waga kolidujących wartości
oraz stopień ich naruszenia, a to w myśl zasady, że „im cenniejsza jest dana wartość i im wyższy jest stopień jej
naruszenia, tym cenniejsza musi być wartość znajdująca się w kolizji i tym wyższy musi być stopień realizacji
tej drugiej wartości, aby usprawiedliwić ingerencję”. Tak K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w
sferę praw człowieka w Konstytucji RP..., op. cit., s. 160-161.
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Wydaje się oczywiste, że elastyczność systemu prawnego, którą osiąga się poprzez
„rozluźnienie” wymogów ustawowej wyłączności i maksymalnej określoności prawa
karnego, ukierunkowana jest na adekwatną ochronę dóbr prawnych432. W literaturze zwraca
się uwagę, że realizacja funkcji gwarancyjnej nie powinna prowadzić do podważenia
skuteczności walki z przestępczością433. Jeśli bezpieczeństwo prawnokarne jednostki
podlegać ma ograniczeniu na etapie stanowienia prawa, to właśnie na rzecz owych dóbr
prawnych, co do zasady będących jednocześnie wartościami istotnymi z punktu widzenia
porządku konstytucyjnego434. Mając tymczasem na względzie wymóg, aby wprowadzane
ograniczenia nie naruszały istoty danego prawa, za ową istotę prawa do bezpieczeństwa
prawnokarnego jednostki uznać trzeba przewidywalność konsekwencji prawnokarnych. Jest
to bowiem minimum gwarancji, jakie ustawodawca winien jednostce zapewnić odstępując od
pełnej realizacji wymogu ustawowej wyłączności i maksymalnej określoności prawa karnego.
Powyższa perspektywa wyklucza rzecz jasna jakiekolwiek odstępstwa od zakazu
retroaktywnego ustanawiania podstaw odpowiedzialności karnej. Odnosząc się do postulatu
lex scripta zauważyć niemniej należy, że w przypadku przepisów całkowicie blankietowych
(tzw. blankiety zupełne) wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych wspierany
jest zasadniczo przez kryterium formalne w postaci wymogu, aby ustawowy blankiet odsyłał
wyłącznie do aktów prawnych o powszechnej mocy obowiązującej 435. W odniesieniu do
przepisów częściowo blankietowych (tzw. blankiety niezupełne), które posługują się
pewnymi klauzulami normatywnymi pełniącymi funkcję tzw. odesłania milczącego (jak
znamię „przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków” z art. 231 § 1 k.k.), owo
kryterium formalne nie znajduje już zastosowania, a ustalenie zakresu kryminalizacji może
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Por. A. Zoll, „Konstytucyjne aspekty prawa karnego”, op. cit., s. 231-234.
A. Marek, „Kilka uwag o zasadzie praworządności w prawie karnym”, op. cit., s. 15-16. Por. jednak M.
Królikowski i R. Zawłocki, Prawo karne..., op. cit., s. 65, gdzie zaznacza się, iż władza państwowa jest
uprawniona do ochrony poszczególnych dóbr prawnych przy pomocy sankcji karnej tylko w przypadku
sprostania funkcji gwarancyjnej prawa karnego, a to realizacji wymogu ustawowości przepisów prawnokarnych,
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akty prawa miejscowego. Zob. wyrok TK z 8 lipca 2003 r., P 10/02, OTK-A 2003, Nr 6, poz. 62.
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wymagać sięgnięcia do aktów o charakterze prawa wewnętrznego, poleceń służbowych i
ogólnych reguł postępowania z określonym dobrem prawnym. Ciężar bezpieczeństwa
prawnokarnego spoczywa tutaj wyłącznie na wymogu przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych. Jak czytamy w wyroku z 9 czerwca 2010 r., „[…] przepisy karne o
charakterze blankietów częściowych (niezupełnych, niepełnych) mogą odsyłać również do
aktów o charakterze prawa wewnętrznego czy aktów stosowania prawa. Odesłanie to musi
jednak spełniać ogólny wymóg wynikający z ustalonej linii orzeczniczej TK, a mianowicie
test przewidywalności treści normy prawnokarnej”436. Podobnie wygląda sytuacja w
przypadku znamion o charakterze niedookreślonym i ocennym. Trybunał Konstytucyjny
zwraca tutaj uwagę, że znaczenie takich zwrotów nie jest ustalane w próżni prawnej, co
mogłoby rodzić niepewność, a poprzez analizę orzecznictwa i dorobku doktryny437. Spotkać
się można co więcej ze stwierdzeniem, że: „standard konstytucyjny polega na tym, by w
oparciu o obowiązujące przepisy, poglądy doktryny i orzecznictwo, można było w sposób
jednoznaczny i pewny ustalić treść znamion typu czynu zabronionego”438. Taka szeroka
podstawa prawna rekonstrukcji wzoru karalnego zachowania, rozumiana w kategoriach ius, a
nie lex, przyjęta właśnie została we wskazanym wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9
czerwca 2010 r. Pozytywny wynik testu „obliczalności i przewidywalności” konsekwencji
prawnokarnych oparty bowiem został nie na przepisie prawnokarnym, a poglądach Sądu
Najwyższego i przedstawicieli doktryny na temat jego właściwej treści439.

436

Wyrok TK z 9 czerwca 2010 r., SK 52/08, OTK-A 2010, Nr 5, poz. 50. Zob. także wyrok TK z 20 maja
2014 r., K 17/13, OTK-A 2014, Nr 5, poz. 53; wyrok TK z 27 lutego 2014 r., P 31/13, OTK-A 2014, Nr 2, poz.
16.
437
Tak wyrok z 12 września 2005 r., SK 13/05, OTK-A 2005, Nr 8, poz. 91. Odpowiednio m.in. wyrok TK
z 9 czerwca 2010 r., SK 52/08, OTK-A 2010, Nr 5, poz. 50; wyrok TK z 6 października 2015 r., SK 54/13,
OTK-A 2015, Nr 9, poz. 142. Por. przy tym wyrok TK z 25 lutego 2014 r., SK 65/12, OTK-A 2014, Nr 2, poz.
14, czy wyrok TK z 6 października 2015 r., SK 54/13, OTK-A 2015, Nr 9, poz. 142, gdzie mowa także o
językowych regułach wykładni.
438
Tak wyrok TK z 17 lipca 2014 r., SK 35/12, OTK-A 2014, Nr 7, poz. 74; wyrok TK z 9 czerwca 2015 r.,
SK 47/13, OTK-A 2015, Nr 6, poz. 81. Zob. także wyrok TK z 12 września 2005 r., SK 13/05, OTK-A 2005, Nr
8, poz. 91; wyrok TK z 9 czerwca 2010 r., SK 52/08, OTK-A 2010, Nr 5, poz. 50; wyrok TK z 9 września 2012
r., P 27/11, OTK-A 2012, Nr 9, poz. 104.; wyrok TK z 25 lutego 2014 r., SK 65/12, OTK-A 2014, Nr 2, poz. 14;
wyrok TK z 17 lipca 2014 r., SK 35/12, OTK-A 2014, Nr 7, poz. 74.
439
Warto dodać, że wyrażoną tutaj tezę, iż: „Nakazu określoności (nullum crimen sine lege) nie spełnia
przepis ustawy karnej wówczas, gdy adresat normy prawnokarnej nie jest w stanie zrekonstruować, jedynie na
jego podstawie, zasadniczych znamion czynu zabronionego. Przepis ustawy karnej musi stwarzać podmiotowi
odpowiedzialności karnej realną możliwość takiej rekonstrukcji prawnokarnych konsekwencji zachowania. Jeśli
wynik tego testu jest pozytywny, to dany przepis prawa represyjnego jest zgodny z zasadami nullum crimen sine
lege scripta oraz nullum crimen sine lege certa”, winno się w związku z tym odczytywać z uwzględnieniem
ostatecznej konkluzji.
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Z poczynionych ustaleń zdaje się wynikać, że pojęcie „ustawy” na gruncie art. 42 ust. 1
Konstytucji RP interpretować należy w sposób szeroki, odpowiadający konwencyjnej (i
unijnej) koncepcji „prawa”. Taka optyka zakłada z kolei współdziałanie władzy
ustawodawczej

i

władzy

sądowniczej

w

urzeczywistnianiu

prawa

jednostki

do

bezpieczeństwa prawnokarnego, nobilitując zarazem przedstawicieli doktryny prawa karnego.
Ustawodawca określa ogólny zarys wzoru karalnego zachowania, który zostaje następnie
doprecyzowany

przez

orzecznictwo

sądowne,

względnie

piśmiennictwo.

Teza

ta

koresponduje z konstytucyjnym standardem określoności. Dopiero efekt w postaci utrwalonej
linii wykładniczej, świadczącej o możliwości wyinterpretowania z przepisu prawnokarnego
jednoznacznej normy prawnej, pozwala uznać daną regulację za zgodną z art. 42 ust. 1
Konstytucji RP440. Z drugiej strony, o takiej współpracy świadczyć może i to, że jako
dodatkową gwarancję poszanowania bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki w przypadku
znamion niedookreślonych, nie mającą już jednak charakteru materialnoprawnego, a
procesowy, wskazuje się kontrolę nad sposobem ustalania znaczenia odnośnej normy
prawnokarnej dokonywana w toku instancji441. Notabene, o czym była mowa w poprzednim
rozdziale, w podobnym kierunku argumentowali zwolennicy uchylenia w prawie karnym
zakazu analogii.
Mając na uwadze powyższe ustalenia co do podstawy rekonstrukcji wzoru karalnego
zachowania, stwierdzić należy jednocześnie, że podmiotem odniesienia dla testu obliczalności
skutków prawnych jest osoba z prawniczym wykształceniem, potrafiąca odczytywać
znaczenie odnośnych przepisów prawnych z uwzględnieniem powszechnie akceptowanych
reguł wykładni prawa oraz obeznana z dorobkiem orzeczniczym i poglądami doktryny.
Wszak od zwykłego obywatela nie sposób wymagać takiej wiedzy i umiejętności.
Na etapie stosowania prawa kluczową rolę odgrywa niewątpliwie postulat lex stricta,
tradycyjnie rozumiany jako nakaz ścisłej, literalnej wykładni przepisów prawnokarnych
(zakaz wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy) oraz zakaz wnioskowania per
analogiam na niekorzyść sprawcy, niekiedy łączony przez Trybunał Konstytucyjny także z
440

Por. m.in. wyrok TK z 11 maja 2004 r., K 4/03, OTK-A 2004 nr 5, poz. 41; wyrok TK z 28 czerwca 2005
r., SK 56/04, OTK-A 2007, Nr 6, poz. 67; wyrok TK z 15 stycznia 2009 r., K 45/07, OTK-A 2009, Nr 1, poz. 3;
wyrok TK z 3 grudnia 2013 r., P 40/12, OTK-A 2013, Nr 9, poz. 133; wyrok TK z 25 maja 2016 r., Kp 2/15,
OTK-A 2016, poz. 23. Do kwestii konstytucyjnego standard określoności przepisów prawnych, w tym
prawnokarnych, wróci się w dalszym rozdziale pracy.
441
Zob. m.in. wyrok TK z 16 stycznia 2006 r., SK 30/05, OTK-A 2006, Nr 1, poz. 2; wyrok TK z 25
listopada 2008 r., K 5/08, OTK-A 2008, Nr 9, poz. 159; wyrok TK z 19 lipca 2011 r., K 11/10, OTK-A 2011, Nr
6, poz. 60; wyrok TK z 25 lutego 2014 r., SK 65/12, OTK-A 2014, Nr 2, poz. 14.
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nakazem rozstrzygania wątpliwości co do zakresu kryminalizacji na korzyść sprawcy442.
Zgodnie jednak z poglądem Trybunału Konstytucyjnego, językowa granica wykładni nie ma
charakteru bezwzględnego, a dla jej przekroczenia niezbędne jest – aż i tylko – „silne
uzasadnienie

aksjologiczne

odwołujące

się

przede

wszystkim

do

wartości

konstytucyjnych”443. Odpowiada temu zarazem stanowisko Sądu Najwyższego, który
nawołując sądy do przyjęcia „postawy wykrywczej” i konfrontowania wyników wykładni
językowej z rezultatami osiągniętymi przy użyciu innych metod, podnosi, że: „respektowane
będą […] założenia, w myśl których: (-) można odstąpić od znaczenia literalnego danego
przepisu, gdy znaczenie to pozostaje w oczywistym konflikcie lub sprzeczności ze
znaczeniem innych norm systemu, zwłaszcza wówczas, gdy są one hierarchicznie wyższe; (-)
można odstąpić od znaczenia literalnego wówczas, gdy znaczenie to prowadzi do rażąco
niesprawiedliwych rozstrzygnięć lub pozostaje w oczywistej sprzeczności z powszechnie
akceptowanymi normami moralnymi; (-) można odstąpić od znaczenia literalnego także i
wówczas, gdy znaczenie to prowadzi do absurdalnych z punktu widzenia społecznego
konsekwencji. Brak stwierdzenia którejkolwiek z powyższych przesłanek będzie zaś
jednoznaczny z koniecznością przyjęcia treści przepisu zgodnego z jego brzmieniem
literalnym”444. Zważywszy że potrzeba zapewnienia skutecznej ochrony dobra prawnego
narażonemu lub naruszonemu przestępstwem podpadać może pod zakres akceptowalnych
442

Zob. zwłaszcza wyrok TK z 9 czerwca 2015 r., SK 47/13, OTK-A 2015, Nr 6, poz. 81, gdzie czytamy:
„[…] sądy, które pełnią w systemie ustrojowym rolę gwaranta konstytucyjnej wolności osobistej jednostek,
zobowiązane są do stosowania przepisów karnych (w tym przepisów zaostrzających odpowiedzialność za
występki o charakterze chuligańskim) z uwzględnieniem szczególnych reguł wykładni, a mianowicie: zakazu
wykładni rozszerzającej przepisów warunkujących odpowiedzialność karną oraz wysokość kary, nakazu
stosowania prawa karnego na korzyść sprawcy w przypadku wątpliwości (in dubio pro reo), a także zakazu
stosowania wnioskowania z analogii”.
443
Por. wyrok TK z 28 czerwca 2000 r., K 25/99, OTK 2000, Nr 5, poz. 141, wyrok TK z 24 listopada 2003
r., K 26/03, OTK-A 2003, Nr 9, poz. 95; wyrok TK z 3 lipca 2008 r., K 38/07, OTK-A 2008, Nr 6, poz. 102;
wyrok TK z 15 stycznia 2009 r., K 45/07, OTK-A 2009, Nr 1, poz. 3. Tezę tę Trybunał Konstytucyjny
zaczerpnął od K. Płeszki. Por. K. Płeszka, Językowe znaczenie tekstu prawnego jako granica wykładni, [w:]
Filozoficzno-teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa, red. M. Zirk-Sadowski, Łódź 1997., s. 77. Zob.
także O. Bogucki i A. Choduń, Zasady techniki prawodawczej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w
odniesieniu do demokratycznego państwa prawnego, [w:] Demokratyczne państwo prawa. Zagadnienia
wybrane, red. M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, i L. Jamróz, Białystok 2014., s. 53-54.
444
Uchwała SN z 21 września 2005 r., I KZP 29/05, OSNKW 2005, Nr 10, poz. 90. Zob. także uchwała SN
z 30 września 1998 r., I KZP 11/98, OSNKW 1998, Nr 9–10, poz. 44; uchwała SN z 17 marca 2005 r., I KZP
2/05, OSNKW 2005, Nr 3, poz. 25. Tak również Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej..., op. cit., s. 31; J.
Warylewski, Prawo karne. Część ogólna..., op. cit., s. 172. Stanowsko to spotyka się również z krytyką
doktryny. Zob. m.in. A. Zoll, „Zasady odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 70. P. Gensikowki zastrzega, że
może to nastąpić tylko na korzyść oskarżonego. Zob. P. Gensikowski, O wykładni prawa karnego, [w:]
Wykładnia prawa i inne problemy filozofii prawa, red. L. Morawski, Toruń 2005., s. 114. Por. J. Wyrembak,
Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia, Warszawa
2009., s. 171 i n., gdzie dokonuje się przeglądu stanowisk doktryny prawa karnego.
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wyjątków, możliwość bilansowania prawa do bezpieczeństwa prawnokarnego z potrzebą
należytej ochrony dóbr społecznie wartościowych, uznać by należało za dopuszczalną
również na etapie stosowania prawa445.
Już w tym miejscu godzi się jednocześnie nadmienić, że poszerzenie podstawy
rekonstrukcji wzoru karalnego zachowania o orzecznictwo sądowe i poglądy doktryny o tyle
wymusza jego reinterpretację, że pod pojęciem „wykładni ścisłej” winno się rozumieć, na
wzór systemu konwencyjnego, ukształtowany na czas czynu dorobek interpretacyjny. Tezę tą
poprzeć można słowami A. Zolla, który, odnosząc się do zasady związania sędziego słowami
ustawy, stwierdza, że współcześnie należy ją raczej rozumieć jako obowiązek zastosowania
ustawy w razie stwierdzania ziszczenie się przesłanek odpowiedzialności karnej, samo zaś
ustalenie tychże przesłanek wymagać może od sędziego sięgnięcia nie tylko do ustawy, ale
także dogmatyki prawa karnego i orzecznictwa sądowego. W konsekwencji, postulat
przewidywalności rozstrzygnięć prawnych, podobnie jak postulat równości wobec prawa,
wymaga, zdaniem autora, respektowania przez sąd ustalonych poglądów doktryny oraz
ustabilizowanego orzecznictwa sądowego, a odstąpienie od utrwalonej wykładni wymaga
szczególnego uzasadnienia aksjologicznego446.
3.4. System common law
Aktem prawnym, który uznać można współcześnie za relewantny pod kątem ochrony
praw człowieka w angielskim systemie prawnym, jest tzw. ustawa o prawach człowieka
(Human Rights Act) z roku 1998447. Znamienne tymczasem, że stanowi ona właściwie
inkorporację postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w tym wyrosłego na ich
podstawie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, do prawa krajowego448.
445

Szerzej O. Pogorzelski, Przełamanie językowej granicy wykładni zasady nullum crimen sine lege, [w:]
Nullum crimen sine lege, red. I. Sepioło, Warszawa 2013., s. 14-22. Odmiennie m.in. K. Szczucki, W
poszukiwaniu dóbr chronionych w Konstytucji, „Forum Prawnicze”, 2011, nr 4–5., s. 60; K. Szczucki,
Wykładnia prokonstytucyjna prawa karnego..., op. cit., s. 275.
446
A. Zoll, Związanie sędziego ustawą, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa
ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, red. J. Trzciński i A. Jankiewicz, Warszawa 1996., s. 250-251. Tak również
W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym..., op. cit., s. 176-177. Zob. także
W. Wróbel i A. Zoll, Polskie prawo karne: część ogólna..., op. cit., s. 139-140; W. Wróbel, Z zagadnień
retroaktywności prawa karnego, „Przegląd Sądowy”, 1993, nr 4., s. 19.
447
Dokument dostępny pod adresem: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42 [data wejścia
11.06.2018].
448
Jej właściwy tytuł brzmi zresztą następująco: „An Act to give further effect to rights and freedoms
guaranteed under the European Convention on Human Rights; to make provision with respect to holders of
certain judicial offices who become judges of the European Court of Human Rights; and for connected
purposes”.
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Co więcej, mocą ustępu 3(1) wprowadza się zasadę, że każdy krajowy akt legislacyjny winien
być interpretowany i stosowany – tak dalece jak to tylko możliwe – w sposób zgodny z
konwencyjnym standardem ochrony praw człowieka449. Podstawą obowiązywania zasada
nullum crimen sine lege jest tu zatem art. 7 EKPC – w kształcie nadanym jej przez Europejski
Trybunał Praw Człowieka450. Przyjąć konsekwentnie należy, że w wewnętrznym systemie
ochrony praw człowieka w Anglii również wyraża ona prawo jednostki do bezpieczeństwa
prawnokarnego

–

realizowane

poprzez

wymóg

przewidywalności

konsekwencji

prawnokarnych.
Powyższa teza jawi się jako tym bardziej uzasadniona, gdy uwzględni się okoliczność, że
na gruncie systemu common law zasada nullum crimen sine lege określana jest raczej mianem
zasady praworządności w prawie karnym, czy – po prostu – formułą rządów prawa. Przepisy
prawnokarne postrzegane są tu bowiem jako „samodzielny” regulator nie tylko działań
organów wymiaru sprawiedliwości, ale również zachowania obywateli451. Odpowiada to
zatem idei rządów prawa, gdzie prawo postrzega się jako skuteczny czynnik organizujący
życie polityczno-społeczno-gospodarcze w państwie. Za J. Razem warto wskazać na dwa
aspekty przedmiotowej idei. Pierwszym jest mianowicie nadrzędność prawa w systemie
ustrojowym państwa, przez co rozumie się posłuszeństwo ludzi nakazom prawa. Drugim
aspektem są z kolei właściwości, cechy samego prawa, sprawiające, że ludzie mogą je
postrzegać jako wskazówkę, a mówiąc inaczej – które stwarzają ludziom „możliwość bycia
mu posłusznym”452. Wywodzony z idei rządów prawa zakaz retroakcji, czy nakaz jasności,
jawności i stabilności prawa mają na celu zapewnienie, aby obowiązujące w państwie prawo
rzeczywiście było skutecznym narzędziem sterowania ludzkim zachowaniem. Regulacja
wprowadzona z mocą wsteczną nie mogłaby stanowić skutecznej wskazówki dla jednostki,
jak zachować się w danej sytuacji, podobnie jak wskazówką taką nie mogłyby być przepisy
niejasne, których treść jest niejako „niedostępna” dla jednostki, tudzież takie, które w ogóle
449

Jak czytamy, „So far as it is possible to do so, primary legislation and subordinate legislation must be
read and given effect in a way which is compatible with the Convention rights”. Por. A.P. Simester i G.R.
Sullivan, Criminal Law: Theory and Doctrine..., op. cit., s. 37-38; W. Wilson, Criminal Law: Doctrine and
Theory, Harlow 2008., s. 23; K. Banasik, Przyszłość angielskiego prawa karnego, „Prokuratura i Prawo”, 2013,
nr 10., s. 127. Szerzej B. Emmerson, A. Ashworth, i A. Macdonald, Human Rights and Criminal Justice, Londyn
2012., s. 185 i n.
450
Por. A. Ashworth, Principles of criminal law..., op. cit., s. 62; B. Emmerson, A. Ashworth, i A.
Macdonald, Human Rights and Criminal Justice..., op. cit., s. 159.
451
A. Ashworth, Principles of criminal law..., op. cit., s. 69-70; A.P. Simester i G.R. Sullivan, Criminal
Law: Theory and Doctrine..., op. cit., s. 21.
452
J. Raz, Autorytet prawa: eseje o prawie i moralności..., op. cit., s. 212-214.
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nie zostały upublicznione453. Na gruncie prawa karnego z zasady rządów prawa wyprowadza
się odpowiednio zakaz retroakcji w prawie karnym, nakaz maksymalnej określoności typów
czynów zabronionych pod groźbą kary oraz nakaz ścisłej wykładni ustaw karnych454.
Odnosząc się pokrótce do każdego ze wskazanych elementów, wskazać należy, iż
zakazowi retroaktywnego stosowania prawa karnego angielska doktryna prawa karnego
przeciwstawia obecnie zasadę „cienkiego lodu”, tzw. thin-ice principle. Zakaz retroakcji
zabrania pociągania do odpowiedzialności karnej jednostki za czyn, który w chwili jego
popełnienia nie był uznany za przestępny, w tym tworzenia nowych typów czynów karalnych
w drodze orzecznictwa sądowego Thin-ice principle wyklucza natomiast powoływanie się na
błąd co do treści zakazu prawnokarnego (również na gruncie systemu common law
stanowiącego okoliczność wykluczającą przypisanie jednostce odpowiedzialności karnej455)
w sytuacji, gdy jednostka działa świadomie w obszarze jego możliwego oddziaływania, a to
gdy racjonalnie nie może wykluczyć, że jej zachowanie uznane zostanie za czyn karalny456.
Innymi słowy, thin-ice principle zakłada, że wystarczającą podstawą do pociągnięcia
jednostki do odpowiedzialności karnej jest świadomość karygodności rozumianej w
kategoriach „społecznej niemoralności”457. Wydawałoby się, że skoro zasada nullum crimen
sine lege wyklucza tworzenie przez władzę sądowniczą nowych przestępstw common law,
wykluczać będzie zarazem odpowiedzialność karną opartą o zasadę „cienkiego lodu”. W
angielskiej literaturze przedmiotu wskazuje się jednak, iż dozwolona przez Europejski
Trybunał Praw Człowieka „stopniowa klaryfikacja przesłanek odpowiedzialności karnej w
drodze sądowej wykładni prawa”, podobnie zresztą jak cała koncepcja „racjonalnej”
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, stanowią odpowiednią płaszczyznę do
stosowania thin-ice principle w praktyce orzeczniczej458.

453

Ibid., s. 214-215.
A. Ashworth, Principles of criminal law..., op. cit., s. 70.
455
Por. Ibid., s. 238. Na co zwraca uwagę autor, o ile w prawie angielskim przyjmuje się, że błąd co do
karalności nie wyłącza winy w odniesieniu do konkretnego czynu, tak może on stanowić samodzielną
okoliczność wyłączającą przestępczość – z uwagi na zasadę autonomii jednostki. Jeśli jednostka działa w
przeświadczeniu, że jej zachowanie nie pociągnie za sobą konsekwencji prawno karnych, ewentualnie
konsekwencji tych nie jest świadoma, to przyjąć należy, że nie rozpoznawała ona w pełni znaczenia swego
czynu.
456
Por. orzeczenie w sprawie Knuller v. D.P.P., [1973] A.C. 435, gdzie stwierdza się: „those who skate on
thin ice can hardly expect to find a sign which will denote the precise spot where he [sic] will fall in”.
457
Zob. A. Ashworth, Principles of criminal law..., op. cit., s. 75.
458
Por. Ibid., s. 75; W. Wilson, Criminal Law: Doctrine and Theory..., op. cit., s. 22; J. Horder, Ashworth’s
Principles of Criminal Law, Oxford 2016., s. 93. Tak również M. Partington, Introduction to the English Legal
System, Nowy Jork 2008., s. 65.
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Zasadę maksymalnej określoności typu czynu zabronionego pod groźbą kary w tym sensie
uznaje się za uzupełnienie zakazu retroakcji w angielskim prawie karnym, iż w przypadku
typu o nieprecyzyjnie zakreślonych granicach, nie sposób jednoznacznie określić, czy
konkretne zachowanie realizuje ustawowe znamiona. W praktyce może to prowadzić do
pewnych nadużyć ze strony organów wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza do faktycznej
kryminalizacji zachowań nie pomyślanych przez ustawodawcę jako karalne, mającej rzecz
jasna charakter retroaktywny459. Także na gruncie angielskiego systemu prawa dostrzega się
jednak, że absolutna określoność wzoru karalnego zachowania jest w praktyce nieosiągalna.
Regulacja prawna, aby można ją było dopasować do zmiennych uwarunkowań społecznych,
musi się posługiwać terminami w mniejszym lub większym stopniu nieokreślonymi. Owa
„maksymalna” określoność stanowi kompromis pomiędzy właściwymi dla zasady rządów
prawa wartościami – pewnością prawa i jego elastycznością460. Uzasadnieniem wymogu
elastyczności ma być tymczasem tzw. polityka obrony społecznej (the policy of social
defence). Pewna nieokreśloność przepisów prawnokarnych z tego powodu stanowi tutaj cenną
wartość, że pozwala dopasować nowe, karygodne zachowania do istniejących już typów
przestępstw461. Polityce tej odpowiada niewątpliwie wskazana powyżej zasada „cienkiego
lodu”462.
Nakaz ścisłej interpretacji przepisów prawnokarnych bywa sprowadzany we współczesnej
doktrynie angielskiego prawa karnego do nakazu rozstrzygania na korzyść oskarżonego
wątpliwości dotyczących znaczenia odnośnego przepisu463. Podkreśla się tym niemniej, że
rzeczywisty status tego wymogu nie jest jasny. Nie do końca w szczególności wiadomo, czy
jest to zasada o charakterze samodzielnym, warunkująca podjętą przez sąd decyzję
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Zob. A. Ashworth, Principles of criminal law..., op. cit., s. 75, 77. Odpowiednio J. Horder, Ashworth’s
Principles of Criminal Law..., op. cit., s. 86-87.
460
Por. przy tym T. Endicott, The Impossibility of the Rule of Law, „Oxford Journal of Legal Studies”, 1999,
t.XIX, nr 1., s. 1-18.
461
A. Ashworth, Principles of criminal law..., op. cit., s. 78.
462
J. Horder wskazuje w tym kontekście na odmienne podejście do prawa karnego niż właściwe dla zasady
rządów prawa, a to podejście autorytarne (authoritatian approach; authoritatian principle). Otóż, „[…] the
authoritatian principle holds that a wide-reaching and flexible criminal law is justified, i fit ensures that
wrongdoing worthy of criminalization can more easily be brought within the scope of offences”. Por. J. Horder,
Ashworth’s Principles of Criminal Law..., op. cit., s. 89 i n. Zob. także W. Wilson, Criminal Law: Doctrine and
Theory..., op. cit., s. 21-22.
463
A. Ashworth, Principles of criminal law..., op. cit., s. 80. Odpowiednio J. Horder, Ashworth’s Principles
of Criminal Law..., op. cit., s. 87. Tak również A.P. Simester i G.R. Sullivan, Criminal Law: Theory and
Doctrine..., op. cit., s. 47; W. Wilson, Criminal Law: Doctrine and Theory..., op. cit., s. 20.
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interpretacyjną (proces heurezy), czy służy jedynie jej uzasadnieniu (proces uzasadnienia)464.
Dominować ma tu bowiem stanowisko, iż sąd dokonując interpretacji nie powinien być
związany znaczeniem słownikowym danego wyrażenia, a winien raczej dążyć do
urzeczywistnienia celu ustawy465. Co więcej jednak, zasadzie strict construction
przeciwstawia się jeszcze szersze podejście celowościowe – odwołujące się nie tyle do celu
ustawy, co celu prawa karnego w ogóle. Tym jest z kolei przeciwdziałanie zachowaniom o
szczególnie wysokiej sspołecznej szkodliwości. Zakłada się, że obywatele i tak nie zapoznają
się z treścią obowiązującego prawa, a władza ustawodawcza nie jest w stanie samodzielnie
kształtować odpowiedniego zakresu kryminalizacji z uwagi na presję czasu prac
parlamentarnych. W tym stanie rzeczy brak jest uzasadnionych powodów, aby odmawiać
sędziemu prawa do ukarania osoby, która dopuszcza się rażąco karygodnego zachowania466.
(Notabene, podobna idea leży u podstaw thin-ice principle i polityki obrony społecznej.)
Odnośnie zasady nadrzędności prawa stanowionego, wskazuje się ponadto, iż w praktyce
sądy rzadko odmawiają zastosowania wykładni rozszerzającej ze wskazaniem na potrzebę
zmian legislacyjnych. Za działaniem takim przemawiać ma zarazem ochrona praw i wolności
jednostki, na którą, mówiąc ogólnie, nie powinno się patrzeć tylko z perspektywy
oskarżonego, ale również pokrzywdzonego467. O ile praktyka orzecznicza musi pozostawać w
zgodzie z konwencyjnym standardem zasady nullum crimen sine lege, to standard ten – w
zakresie, w jakim wskazuje na „racjonalną” przewidywalność konsekwencji prawnokarnych
(opartą o dotychczasowy dorobek interpretacyjny), wcale nie jest restrykcyjny468.
Na marginesie warto jeszcze zaznaczyć, że we współczesnej doktrynie prawa
amerykańskiego kwestionuje się w ogóle „podział” zasady nullum crimen sine lege na
właściwe dla systemu common law postulaty w postaci zakazu kryminalizacji z mocą
wsteczną, w tym prawotwórstwa sądowego, nakazu wąskiej interpretacji przepisów karnych
oraz, zgodnie z doktryną void for vagueness, nakazu uznawania niejasnych przepisów prawa
464

Odnośnie generalnego problemu z określeniem funkcji dyrektyw interpretacyjnych zob. J. Wróblewski,
Właściwości, rola i zadania dyrektyw interpretacyjnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”,
1961, nr 4., s. 23 i n.
465
A. Ashworth, Principles of criminal law..., op. cit., s. 80-81; J. Horder, Ashworth’s Principles of
Criminal Law..., op. cit., s. 87. Jak podnosi W. Wilson, w rachubę wchodzić tu może zarówno rozszerzenie
podstaw odpowiedzialności karnej, jak i ich zawężenie. Tak W. Wilson, Criminal Law: Doctrine and Theory...,
op. cit., s. 20. Por. przy tym A.P. Simester i G.R. Sullivan, Criminal Law: Theory and Doctrine..., op. cit., s. 49,
gdzie praktyka odchodzenia od zasady strict construction spotyka się z jednoznaczną krytyką.
466
A. Ashworth, Principles of criminal law..., op. cit.,, s. 82.
467
Por. Ibid., s. 83-84.
468
Zob. w tym kontekście A.P. Simester i G.R. Sullivan, Criminal Law: Theory and Doctrine..., op. cit., s.
28-30.
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karnego za nieważne469. P. Westen proponuje mianowicie, aby przeformułować anglosaską
zasadę nullum crimen sine lege na dwie ogólne zasady, mające raczej procesowy charakter.
Zgodnie z pierwszą, nikt nie powinien być skazany w sytuacji braku lekceważącego
nastawienia do dóbr prawnych (tzw. bad mind, guilty mind), zgodnie z drugą – nikt nie
powinien być skazany za czyn, dopóki nie rozstrzygnie się wątpliwości dotyczących
pożądanego przez społeczeństwo zakresu kryminalizacji470. Taka propozycja zdaje się
odstawać nawet od konwencyjnego standardu ochrony praw człowieka, a jej wdrożenie do
porządków prawnych państw Europy kontynentalnej nie wydaje się możliwe.
3.5. Podsumowanie
Istotę zasady nullum crimen sine lege w czasach współczesnych sprowadzić można do
wymogu przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, stanowiącego zabezpieczenie
prawa jednostki do bezpieczeństwa prawnokarnego. Wymóg ten ma o tyle charakter
samoistny, że stanowi minimum gwarancji, jakie winno się zapewnić jednostce – niezależnie
od realizacji szczegółowych postulatów lex scripta (et praevia), lex certa i lex stricta, która w
zależności od objętej polityki karania może wyglądać odmiennie. Przewidywalność ta opiera
się nie tylko na przepisie ustawy karnej, ale także wyrosłym na jego podstawie dorobku
interpretacyjnym judykatury i piśmiennictwa. Znamienne zatem, że podstawą tą czyni się
aktualnie działalność organu, przed którym zasada nullum crimen sine lege niegdyś miała
chronić jednostkę471. Zauważyć jednocześnie trzeba, że owo „prawo do przewidywalności”
nie ma charakteru absolutnego, a w realiach danej sprawy może podlegać bilansowaniu – z
innym prawem podstawowym człowieka (optyka właściwa dla systemu europejskiego, z
zastrzeżeniem odstępstw na rzecz prawa quasi-karnego w systemie unijnym) tudzież dobrem
prawnym, leżącym u podstaw decyzji kryminalizacyjnej (optyka właściwa dla systemu
wewnątrzkrajowego).
Współczesny standard przewidywalności konsekwencji prawnokarnych nie odnosi się
jednak do zwykłego obywatela – jak domagali się tego humanitaryści, a do osoby z
prawniczym wykształceniem. Optyka taka właściwa jest nie tylko dla europejskiego systemu
ochrony praw człowieka, lecz również dla polskiego systemu konstytucyjnego. Przyjęcie
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P. Westen, Two rules of legality in criminal law, „Law and Philosophy”, 2007, t.XXVI, nr 3.
Zob. Ibid., s. 233 i n.
471
Por. C. Peristeridou, The principle of legality in European criminal law..., op. cit., s. 115-116, gdzie
stawia się podobny wniosek w odniesieniu do systemów prawnych Anglii, Holandii i Niemiec.
470
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standardu prawnika w sytuacji, gdy odstępuje się od idei ścisłego związania sędziego słowami
ustawy, wydaje się jednak uzasadnione. Gdy uwzględni się okoliczność, że – jak ujmuje to
W. Wolter – jednostka „nie zna się na finezjach ustawy i nie może być z góry obznajomiona z
zagadnieniami ścieśniającej, rozszerzającej i analogicznej wykładni”, większość decyzji o
odpowiedzialności karnej uznać by należało za nieprzewidywalne i stwierdzać naruszenie
zasady nullum crimen sine lege. Temu sprzeciwia się rzecz jasna funkcja ochronna prawa
karnego, która wymaga, aby podstawowe prawa i wolności człowieka (optyka właściwa dla
systemu europejskiego, z zastrzeżeniem odstępstw na rzecz prawa quasi-karnego w systemie
unijnym) tudzież dobra prawne o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa (optyka właściwa
dla systemu wewnątrzkrajowego), otrzymały adekwatną ochronę prawną. Z drugiej strony,
brak uwzględnienia braku kompetencji językowej z zakresu języka prawnego po stronie
jednostki prowadziłby do stanu, w którym prawo podmiotowe do bezpieczeństwa
prawnokarnego miałyby charakter iluzoryczny. Każda bowiem decyzja o odpowiedzialności
karnej, którą da się racjonalnie uzasadnić ze wskazaniem na szeroko ujęty przepis
prawnokarny musiałaby być uznana za zgodną z zasada nullum crimen sine lege – niezależnie
od tego, czy nawet gdyby jednostka „znała się na finezjach ustawy” rozstrzygnięcie to byłoby
dla niej do przewidzenia. Wskazywana „fikcja pomocy prawnej” zdaje się być współcześnie
miarodajną alternatywą dla fikcji powszechnej znajomości ustawy karnej.
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4. Formalne uwarunkowania zasady nullum crimen sine lege
4.1. Uwagi wstępne
Niniejszy rozdział ukierunkowany jest na analizę zgłaszanych niekiedy w literaturze, jak
widać w świetle powyższych uwag – także w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka oraz polskiego Trybunału Konstytucyjnego, zastrzeżeń co do faktycznej
możliwości realizacji postulatów ustawowej określoności i ścisłej wykładni przepisów
prawnokarnych.
Ustawowy katalog przestępstw, który w sposób precyzyjny określa wzór karalnego
zachowania, i którego poznanie może nastąpić wyłącznie przy pomocy wykładni literalnej,
stanowi nieodzowny element zasady nullum crimen sine lege, jeśli chcieć ją rozumieć jako
wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych – oparty o sam przepis ustawy
karnej. Jak wynika tym niemniej z dotychczasowych ustaleń, przepis prawny co do zasady
musi mieć charakter generalno-abstrakcyjny, w związku z czym nie można oczekiwać, że
ustawodawca opisze każdy możliwy sposób zachowania, który będzie wypełniał znamiona
typu czynu zabronionego pod groźbą kary472. Założenie to koresponduje z syntetyczną
techniką legislacyjną, godząc niewątpliwie w postulat lex scripta et certa, w dalszej zaś
kolejności – lex stricta. Z drugiej strony, jako problematyczna jawi się zarazem zakorzeniona
w języku naturalnym, a przenoszona na grunt języka prawego, wieloznaczność wyrażeń
językowych473. Z tej perspektywy realizacja wymogu ustawowej określoność i ścisłej
wykładni prawa karnego od samego niejako początku wydaje się niemożliwa. Zdekodowanie
wzoru karalnego zachowania będzie tu bowiem wymagać uwzględnienia kontekstu, w jakim
funkcjonuje dana regulacja, co istotne – nieznajdującego bezpośrednio oparcia w treści
odnośnego przepisu prawnokarnego. Notabene, na co zwraca uwagę L. Leszczyński, problem
472

Zob. także postanowienie SN z 29 lipca 2009 r., I KZP 8/09, OSNKW 2009, Nr 8, poz. 61, gdzie
stwierdza się: „Zasada nullum crimen sine lege oznacza, że odpowiedzialność karną może ponieść tylko sprawca
czynu zabronionego przez ustawę, nie zaś, że ustawa taka będzie zawierała opis każdego możliwego
zachowania, które wyczerpuje znamiona tego czynu. Nie można zatem stawiać znaku równości pomiędzy
sformułowaniem » czyn «, użytym w art. 1 § 1 k.k., a koniecznością stworzenia kompletnego ustawowego
katalogu zachowań określających poszczególne czynności sprawcze realizujące znamiona typów czynów
zabronionych”. Odpowiednio wyrok TK z 17 lipca 2014 r., SK 35/12, OTK-A 2014, Nr 7, poz. 74; wyrok TK z
6 października 2015 r., SK 54/13, OTK-A 2015, Nr 9, poz. 142.
473
Zob. także K. Płeszka, Wykładnia rozszerzająca..., op. cit., s. 208, gdzie czytamy: „Wymaganie
jednoznaczności tekstu prawnego w praktyce nigdy nie zostanie i nie może zostać całkowicie spełnione. Jest tak
ze względu na posługiwanie się językiem naturalnym w tworzeniu tekstów prawnych, co skądinąd wydaje się
oczywiste i zrozumiałe, ale prowadzi do obciążenia tworzonych tekstów wszelakimi wadami języka potocznego.
Takie ułomności jak homonimia, polisemia, niewyraźność znaczeniowa czy wieloznaczność tekstowa
przenoszone są zatem niejako automatycznie w trakcie tworzenia tekstu prawnego”.
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z jednoznacznym ustaleniem zakodowanej w przepisie prawnym normy postępowania może
jednocześnie wynikać z tzw. zmienności społecznego otoczenia prawa, pod którym to
pojęciem rozumieć należy zmianę sposobu użycia w społeczeństwie danego wyrażenia, które
jest jednocześnie pojęciem ustawowym474. Poglądy te znajdują wyraz w stwierdzeniu
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, iż nawet przepis sformułowany w sposób jasny i
precyzyjny może wymagać wyjaśnienia w warunkach konkretnego stanu faktycznego. O
czym była już tymczasem mowa we wprowadzeniu do niniejszej pracy, brak jednej
normatywnej koncepcji wykładni sprawia dodatkowo, że nie sposób wyznaczyć
jednoznacznej granicy pomiędzy nakazaną ścisłą wykładnią przepisów prawnokarnych i
zakazaną wykładnią rozszerzającą tudzież analogią. W tym stanie rzeczy, przewidywalność
oparta o dotychczasowy dorobek interpretacyjny może się okazać o tyle lepszą gwarancją
bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki, że byłaby jedyną możliwą do osiągnięcia w
praktyce.
W pierwszej kolejności omówiony zostanie problem ustawowej określoności prawa
karnego, czyli postulat lex scripta et certa. Autor pokusi się tutaj o analizę struktury
normatywnej przepisu prawnokarnego oraz samego ustawowego zespołu znamion
przestępstwa. Dalsze rozważania koncentrować się będą na postulacie lex stricta i
zagadnieniach związanych z filozofią języka.
4.2. Określenie (zakodowanie) wzoru karalnego zachowania
4.2.1. Struktura normatywna przepisu prawnokarnego
Jak podaje J. Wróblewski, modelowy schemat przepływu informacji w ogóle składa się z
następujących elementów: nadawca – informacja nadawana – zakodowanie informacji – kanał
przekazu informacji – odkodowanie informacji – informacja odebrana – odbiorca475. W
przypadku interesującej nas informacji na temat zakresu kryminalizacji mówić należy tu
odpowiednio o ustawodawcy jako nadawcy, procesie typizacji czynu zabronionego pod
groźbą kary jako zakodowaniu informacji, ustawie karnej jako kanale przekazu, oraz
wykładni prawa jako odkodowaniu informacji przez obywatela będącego tutaj odbiorcą. Do
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L. Leszczyński, Polityka stosowania prawa. Kilka uwag o ograniczonej przydatności pojęcia, [w:]
Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, red. I.
Nowikowski, Lublin 2007., s. 592.
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J. Wróblewski, Rozumienie prawa i jego wykładnia..., op. cit., s. 52.
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tego sprowadza się zresztą informacyjna funkcja prawa karnego (przepisu prawnokarnego)476.
Z perspektywy bezpieczeństwa prawnokarnego istotne jest tymczasem to, aby informacja
nadawana odpowiadała informacji odebranej, przy tym w tym miejscu interesować nas będzie
przede wszystkim proces kodowana i przekazywania przedmiotowej informacji.
Sięgając do oświeceniowej idei związania sędziego słowami ustawy stwierdzić należy, że
płaszczyzną komunikacji pomiędzy ustawodawcą, podmiotem uprawnionym do określenia
granicy sfery wolnej od ingerencji prawnokarnej ze strony państwa, a obywatelem miała być
ustawa karna. To tutaj ustawodawca zawrzeć miał jednoznaczną informację dla obywateli na
temat czynów, których popełnienie rodzić może po ich stronie odpowiedzialność karną.
Myślenie takie, obecne również u niektórych przedstawicieli szkoły klasycznej prawa
karnego, podważone zostało przez K. Bindinga. Na co zwracano już uwagę, rozdzielenie
przepisu ustawy karnej, który zawiera wzór karalnego zachowania i jako taki adresowany jest
do organów wymiaru sprawiedliwości, od normy prawnej, która określa wzór powinnego
(zakazanego lub nakazanego) postępowania i kierowana jest do ogółu obywateli, prowadzi
zasadniczo do pozbawienia jednostki informacji na temat zakresu kryminalizacji.
Współcześnie problem ten powiązać należy z podziałem struktury normatywnej przepisu
karnego na normę sankcjonowaną i normę sankcjonującą, przybliżonym już we
wprowadzeniu do niniejszej pracy. Jeśli przyjąć, w myśl tej koncepcji, iż adresowana do
jednostki norma postępowania zawiera się w normie sankcjonowanej, której elementem
konstrukcyjnym nie jest sankcja, tutaj – sankcja karna, to przekazuje jej się w pierwszej
kolejności informację o zakresie zachowań bezprawnych. Przyjęcie tymczasem, że wzór
karalnego zachowania wynika z normy sankcjonującej, określającej kompetencję władzy
sądowniczej, sprawia, że informacja na temat zakresu zachowań karalnych, a to tych
zachowań bezprawnych, za które można nałożyć na jednostkę sankcję karną, zastrzeżona jest
dla sądów, czy szerzej – organów wymiaru sprawiedliwości.
W literaturze przedmiotu obecne są zarówno poglądy łączące zasadę nullum crimen sine
lege wyłącznie z normą sankcjonującą, jak i z obiema strukturami normatywnymi – normą
sankcjonującą oraz normą sankcjonowaną. Podnosi się z jednej strony, że wymóg ustawowej
określoności dotyczyć ma samego wzoru karalnego zachowania, a nie leżącego u jego
podstaw zakazu lub nakazu postępowania, bowiem ten może wynikać zarówno z powszechnie
476

Tak również I. Andrejew, Kodeks karny. Krótki komentarz..., op. cit., s. 12; I. Andrejew, Podstawowe
pojęcia nauki o przestępstwie..., op. cit., s. 210.
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obowiązujących norm generalno-abstrakcyjnych, jak i norm indywidualno-konkretnych, w
tym umów cywilno-prawnych oraz decyzji administracyjnych477. A. Zoll uzasadnia ten
pogląd ze wskazaniem na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 lutego 2002 r. 478, gdzie
stawia się tezę, iż: „[…] obowiązująca Konstytucja nakazuje, aby ustawa w sposób zupełny i
wyczerpujący regulowała wszystkie sprawy o istotnym znaczeniu dla urzeczywistnienia
wolności i praw człowieka i obywatela zagwarantowanych w Konstytucji. Zasada
wyłączności ustawy nie wyklucza natomiast przekazywania do unormowania w drodze
rozporządzeń określonych spraw szczegółowych, dotyczących statusu jednostki, ale nie
mających istotnego znaczenia z punktu widzenia realizacji wolności i praw człowieka i
obywatela zagwarantowanych w Konstytucji”, przyjmując w konsekwencji, że treść normy
sankcjonowanej nie ma „istotnego znaczenia z punktu widzenia realizacji wolności i praw
człowieka i obywatela zagwarantowanych w Konstytucji”479. Z drugiej strony, w jednym z
późniejszych opracowań dotyczących zasady nullum crimen sine lege ten sam autor wskazuje,
że: „W przypadku prawa karnego – gdzie ingerencja państwa dotyczy zasadniczych praw
jednostki, jak wolność, cześć, majątek – zakaz określonych zachowań, z którego
przekroczeniem wiąże się kara, musi być określony w ustawie. Wymóg określoności czynu
zabronionego przez ustawę musi być rozpatrywany więc zarówno na płaszczyźnie normy
sankcjonowanej nakazującej określone zachowania lub zakazującej jej (ingerencja w sferę
wolności człowieka i obywatela), jak i na płaszczyźnie normy sankcjonującej (kompetencji
dla władzy publicznej wkroczenia w sferę praw podstawowych osoby popełniającej
przestępstwo)”480. Tutaj zdaje się on zatem zajmować stanowisko, że to norma
sankcjonowana ma owo „istotne znaczenia z punktu widzenia realizacji wolności i praw
człowieka i obywatela zagwarantowanych w Konstytucji” i, zgodnie z art. 31 ust. 3
Konstytucji RP – jako podstawa ograniczenia wolności i autonomii jednostki, musi być
określona w ustawie. Taka perspektywa odpowiada niewątpliwie założeniu, że jednostka jest
477

Zob. m.in. A. Zoll, Znaczenie konstytucyjnej zasady podziału władzy dla prawa karnego materialnego,
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2006, nr 2., s. 327-328; W. Wróbel, Zmiana normatywna i
zasady intertemporalne w prawie karnym..., op. cit., s. 134-135; T. Sroka, „Objaśnienia do art. 42 ust. 1”, op.
cit., s. 1023.
478
Wyrok TK z 19 lutego 2002 r., U 3/01, OTK-A 2002, Nr 1, poz. 3. Odpowiednio wyrok TK z 8 lipca
2003 r., P 10/02, OTK-A 2003, Nr 6, poz. 62.
479
A. Zoll, Znaczenie konstytucyjnej zasady podziału władzy dla prawa karnego materialnego..., op. cit., s.
328.
480
A. Zoll, „Zasady odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 50-51. Godzi się przy tym nadmienić, iż
przywołuje on w tym miejscu stanowisko W. Wróbla zawarte w: W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady
intertemporalne w prawie karnym..., op. cit., s. 131 i n., gdzie wymóg ustawowej określoności odnoszony jest
jedynie do normy sankcjonującej.
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adresatem właśnie tej struktury normatywnej481. Notabene, problem z ustawowym
zakorzenieniem większości zakazów lub nakazów postępowania sankcjonowanych przepisem
karnym rozwiązać można z kolei przyjmując (niejako w nawiązaniu do poglądów W.
Makowskiego), że przepis prawnokarny stanowi źródło tak normy sankcjonującej, jak i
normy sankcjonowanej. Stanowisko takie obecne jest zresztą we współczesnej literaturze
przedmiotu482. Otóż z przepisu art. 1 § 1 w zw. z art. 115 § 1 k.k. wyprowadza się operator
deontyczny (normatywny) zakazu lub nakazu postępowania opisanego w typie czynu
zabronionego pod groźbą kary – kierowany do obywatela483. Wzór karalnego zachowania
stanowić będzie jednocześnie wzór postępowania zakazanego lub nakazanego pod groźbą
kary.
Zastanawiać się jednak można, czy powiązanie normy sankcjonowanej z przepisem
ustawy karnej coś zmienia z punktu widzenia obywatela. O ile ograniczenie wolności i
autonomii jednostki da się w ten sposób oprzeć o akt prawny rangi ustawy, tak
przewidywalność konsekwencji prawnokarnych wymaga jednak, aby jednostka została
poinformowana również o sankcji karnej, którą dany zakaz lub nakaz postępowania został
opatrzony, w tym jej rodzaju i wysokości. Sankcja – jako dodatkowy w stosunku do hipotezy
(zakresu zastosowania) i dyspozycji (zakresu normowania) element normy prawnej –
występuje tymczasem jedynie w normie sankcjonującej. Za istotną z punktu widzenia
realizacji bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki uznać by zatem należało – jednak –
normę sankcjonującą, określająca przesłanki karalności oraz samą karę. Godzi się zresztą
podkreślić, iż jeśli zasada nullum crimen sine lege wyrażać ma gwarancję przewidywalności
konsekwencji prawnokarnych, to chodziłoby w tym przypadku właśnie o obliczalność działań
organów wymiaru sprawiedliwości. Zważywszy tymczasem, że norma sankcjonująca w
zakresie, w jakim sankcjonuje naruszenie normy sankcjonowanej, obejmuje swą hipotezą
naruszenie

zakazu

lub

nakazu

postępowania

stanowiącego

dyspozycję

normy

sankcjonowanej, bezprawność zachowania warunkuje de facto jego karalność. Skoro tak, to
prawnokarną relewantność danego zachowania będzie się dało ustalić dopiero po
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Tak również M. Dąbrowska-Kardas, Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego...,
op. cit., s. 172-173.
482
Por. Ł. Pohl, Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne..., op. cit., s. 48 i n.
483
Tak m.in. W. Wróbel, Struktura normatywna przepisu prawa karnego..., op. cit., s. 100-102; M.
Dąbrowska-Kardas, Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego..., op. cit., s. 103; P.
Kardas, O relacjach między strukturą przestępstwa a dekodowanymi z przepisów prawa karnego strukturami
normatywnymi, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, 2012, nr 4., s. 42-43.
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zdekodowaniu obu rzeczonych struktur normatywnych – normy sankcjonowanej i
sankcjonującej. Chodzi tu zatem jednocześnie o przesłanki bezprawności oraz karalności
zachowania jako komplementarne przy ocenie odpowiedzialności karnej jednostki. Nie
negując doniosłości podziału struktury normatywnej przepisu prawnokarnego na normę
sankcjonowaną i sankcjonującą dla rozwoju teorii prawa karnego (w szczególności zasady
winy484), zgodzić należy się jednak z R. Dębskim, iż z perspektywy samej zasady nullum
crimen sine lege ma on znaczenie raczej drugorzędne. Kwestią pierwszorzędną jest tu bowiem
to, aby podstawa odpowiedzialności karnej dała się zrekonstruować na podstawie przepisu
ustawy485. Mówiąc na marginesie, jako bardziej adekwatny jawi się w tym kontekście prosty
podział na dyspozycję vel „hipotezę sankcji” i sankcję, czyli opis wzoru karalnego
zachowania oraz zagrożenie karą486.
4.2.2. Zespół znamion typu czynu zabronionego pod groźbą kary
Mając na uwadze, że rekonstrukcja podstawy odpowiedzialności karnej opiera się na
opisie czynu karalnego, przejść należy do problematyki znamion opisujących ów czyn, czyli
zespołu znamion typu czynu zabronionego pod groźbą kary, w literaturze określanego
niekiedy pojęciem „ustawowych znamion przestępstwa”, „istoty przestępstwa” bądź „istoty
czynu (czynu zabronionego pod groźbą kary)”487. Pomijając szczegółową analizę rozwoju
przedmiotowej koncepcji488, wyjaśnić w tym miejscu jedynie należy, iż zwykło się ją łączyć z
wymogiem ustawowej określoności przestępstwa, co na gruncie wewnętrznej struktury
przestępstwa odpowiada płaszczyźnie „znamienności”, względnie karalności czynu.
Zważywszy, że chodziło tutaj o określenie tych znamion przestępstwa, którym odpowiadać
484

Związek zasady winy z zasadą nullum crimen sine lege omówiony zostanie w następnym rozdziale.
R. Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i
znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie..., op. cit., s. 62. Autor podnosi w tym
kontekście: „Zasada nullum crimen sine lege wymaga […] ustawowego opisu czynu zagrożonego karą, a więc
czynu naruszającego » normę sankcjonowaną «. Wypływający stąd postulat określoności czynu […] domaga się
jednoznacznego i maksymalnie dokładnego opisu zabronionego zachowania się. Opis zabronionego czynu
zawierać powinien zatem zarówno możliwe precyzyjnie określenie naruszanej normy, jak i warunki, od których
ustawa karna uzależnia karalność jej naruszenia. Zgodnie z założeniami omawianej koncepcji norm chodzi o
elementy opisu określone jako znamiona bezprawności i jako znamiona karalności czynu”.
486
Zob. L. Lernell, Wykład prawa karnego. Część ogólna. Tom I..., op. cit., s. 43-44. Odpowiednio J.
Śliwowski, Prawo karne..., op. cit., s. 25-26; W. Świda, Prawo karne..., op. cit., s. 78. Szerzej odnośnie
obecnych w piśmiennictwie poglądów na temat wewnętrznej struktury przepisu prawa karnego zob. J. Majewski,
Budowa przepisów prawa karnego i norm w nich zawartych, [w:] System prawa karnego. Tom II. Źródła prawa
karnego, red. T. Bojarski, Warszawa 2011., s. 458-465.
487
Por. R. Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i
znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie..., op. cit., s. 65-67.
488
Zob. zwłaszcza Ibid., s. 67 i n.; S. Żółtek, Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu
zabronionego. Z zagadnień semantycznej strony zakazu karnego..., op. cit., s. 76 i n.
485
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ma zachowanie sprawcy, aby móc pociągnąć go do odpowiedzialności karnej, od samego
początku przypisywać jej można „gwarancyjny” charakter.
Tak jak wyróżnia się współcześnie poszczególne funkcje zespołu znamion typu czynu
zabronionego pod groźbą kary, tak wyróżnia się zarazem odrębne zespoły znamion, „istoty
przestępstwa”, mające realizować każdą z tych funkcji. Mówi się tutaj w szczególności o
funkcji selekcyjnej (wskaźnikowej, fundamentalnej), gdzie zespół znamion służy odróżnieniu
zachowań karalnych od niekaralnych (aspekt zewnętrzny) oraz rozróżnienie poszczególnych
zachowań karalnych między sobą (aspekt wewnętrzny); o funkcji informacyjnej i
ostrzegawczej, gdzie służy on zasygnalizowaniu adresatom przepisów prawnokarnych,
potencjalnym podmiot odpowiedzialności karnej, jakich zachowań należy się wystrzegać jako
zabronionych pod groźbą sankcji karnej (aspekt ostrzegawczy), z jednoczesnym wskazaniem
na ujemną społecznie wartość tego typu zachowań (aspekt informacyjny); o funkcji
gwarancyjnej, gdzie zespół znamion ukierunkowany jest na realizację szczegółowych
postulatów wynikających z zasady nullum crimen sine lege489. R. Dębski wskazuje
odpowiednio na „selekcyjny” zespół znamion czynu zabronionego, pozwalający odróżnić
zachowania karalne od zachowań prawnokarnie irrelewantnych i rozróżnić zachowania
karalne między sobą, oraz gwarancyjny zespół znamion – spełniający wymogi płynące z
zasady nullum crimen sine lege. Zespół ten składać ma się zarówno ze znamion o charakterze
ustawowym, przedmiotowych oraz podmiotowych, jak i znamion pozaustawowych, w tym
reguł postępowania z dobrem prawnym i samego dobra prawnego. Dopiero taka całościowa
analiza pozwala bowiem określić prawnokarną relewantność zachowania490. Jak ujmuje to S.
Żółtek, w pierwszej kolejności dokonuje się tzw. selekcji wyróżniającej, a to karnoprawnej
analizy zachowania z punktu widzenia znamion dekodowanych z ustawy, „ogólnie
wyznaczających zakres zakazanego postępowania”. Następnie przechodzi się do drugiego
etapu, tzw. selekcji weryfikującej, kiedy to, w celu określenia prawnokarnej relewantności
zachowania, analizuje się je pod kątem dodatkowych znamion, w tym pozaustawowych reguł
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Zob. zwłaszcza R. Dębski, „Kilka uwag o kryminalizacji i o ustawowej określoności czynów
zabronionych”, op. cit., s. 36-37. Por. T. Bojarski, Typizacja przestępstw i zasada nullum crimen sine lege
(wybrane zagadnienia)..., op. cit., s. 152-153; T. Florek, Typizacja czynu – pojęcie, zakres, funkcja..., op. cit., s.
30.
490
R. Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i
znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie..., op. cit., s. 99-100.
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postępowania z dobrem prawnym491. Gwarancyjny zespół znamion ograniczać ma się z kolei
do znamion ustawowo określonych, przedmiotowych oraz podmiotowych, czyli znamion
wyraźnie sformułowanych w przepisie części szczególnej kodeksu karnego, uzupełnionych o
materialnoprawne warunki karalności określone w części ogólnej kodeksu492. R. Dębski
odrębnie mówi o „ustawowym stanie faktycznym” („ustawowym opisie czynu”), który –
składając się wyłącznie ze znamion zawartych w przepisie części szczególnej kodeksu
karnego – informować ma obywateli o tym, jakie zachowania ustawa uznaje za karalne493.
Dla S. Żółtka „gwarancyjny” zespół znamion, rozumiany podobnie – jako znamiona
określone w części szczególnej kodeksu karnego uzupełnione o materialnoprawne warunki
karalności wynikające z części ogólnej, stanowi zarazem zespół „informacyjny”494.
A. Zoll posługuje się tutaj z kolei pojęciami „zespołu ustawowych znamion czynu” oraz
„ustawowej określoności czynu”495. Zespół ustawowych znamion czynu obejmować ma
elementy konstytutywne dla określenia społecznego niebezpieczeństwa danej kategorii
zachowań, czyli zawarte w ustawie znamiona strony przedmiotowej i podmiotowej, w tym te,
które uzyskane zostały dopiero w drodze wykładni, jeżeli rezultat interpretacyjny mieści się w
granicach wykładni językowej, oraz znamiona pozaustawowe jak dobro prawne i reguły
ostrożności, z tym zastrzeżeniem, że mogą one jedynie zawężać zakres kryminalizacji
wynikający z samych znamion ustawowych496. Nawiązując do rozważań T. Florek rozróżnia
on w dalszej kolejności tzw. trzon zespołu ustawowych znamion przestępstwa, składający się
wyłącznie ze znamion opisanych w przepisie części szczególnej kodeksu karnego, oraz
znamiona uzupełniające trzon zespołu znamion, do którego zaliczają się znamiona strony
podmiotowej oraz znamiona pozaustawowe. Z trzonem zespołu ustawowych znamion
przestępstwa wiąże autor funkcję gwarancyjną, podczas gdy całemu zespołowi (składającemu
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S. Żółtek, Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień
semantycznej strony zakazu karnego..., op. cit., s. 95.
492
Tak R. Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i
znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie..., op. cit., s. 100.
493
Ibid., s. 100-101. Zob. także S. Żółtek, Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu
zabronionego. Z zagadnień semantycznej strony zakazu karnego..., op. cit., s. 90.
494
S. Żółtek, Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień
semantycznej strony zakazu karnego..., op. cit., s. 103-104.
495
Zob. A. Zoll, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu (zagadnienia ogólne), Warszawa 1982., s.
26-27.
496
Zob. Ibid., s. 38-42. Por. I. Andrejew, Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja
przestępstwa..., op. cit., s. 122-123, gdzie wyraża się pogląd, że cechy przestępstwa wypracowane w
orzecznictwie sądowym i piśmiennictwie nie powinny być zaliczane do kategorii ustawowych znamion
przestępstwa, żeby dać wyraz postulatowi ścisłej typizacji na poziomie ustawy.
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się z trzonu zespołu znamion i znamion uzupełniających) przypisuje funkcję selekcyjną 497.
Drugie wskazane powyżej pojęcie, ustawowa określoność czynu, odnosi się z kolei do
zespołu znamion związanego ze społeczną szkodliwością czynu, przesądzającego o
bezprawności zachowania i stanowiącego punkt odniesienia dla zamiaru (lub świadomości)
sprawcy. Tym różni się on w ocenie A. Zolla od zespołu ustawowych znamion czynu, że nie
obejmuje znamion strony podmiotowej, umyślności albo nieumyślności, jako co do zasady
irrelewantnych dla ustawowej określoności czynu, która powinna być przedmiotem zamiaru
(świadomości) sprawcy498.
Znamienne w świetle powyższego, że „gwarancyjna istota przestępstwa” powiązana jest z
innym zespołem znamion niż ten, który pozwala rozgraniczyć zachowania karalne od
niekaralnych, a to ustalić granicę sfery wolnej od represji prawnokarnej ze strony państwa.
Jeśli rozumieć zasadę nullum crimen sine lege jako wymóg przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych, nie powinno budzić wątpliwości, że selekcyjny zespół znamion winien być
zarazem zespołem gwarancyjny i informacyjnym. Funkcja gwarancyjna prawa karnego
realizuje się bowiem poprzez umożliwienie jednostce uprzedniego ustalenia skutków, jakie
prawo karne wiąże z danym postępowaniem, czyli, właśnie, rozgraniczenia zachowań
karalnych od niekaranych i uchronienie się w ten sposób od represji prawnokarnej ze strony
państwa – w myśl koncepcji kodeksu karnego jako magna charta obywatela. Wydaje się
zarazem zespół ten powinien uwzględniać znamiona strony podmiotowej. Okoliczność, że
dany czyn może pociągnąć za sobą karę nie tylko wtedy, gdy się go popełni „chcący”, ale
również „niechcący”, na skutek naruszenia reguł ostrożności w postępowaniu z określonym
dobrem prawnym, może się okazać istotna dla jednostki (motywując jednocześnie do
przestrzegania samych reguł ostrożności), tym bardziej dla prawnika służącego jej poradą
prawną499. Tymczasem, jeśli na podstawie samej ustawy jednostka nie jest w stanie ustalić, za
które zachowania spotkać ją może sankcja karna (oraz jakiego rodzaju będzie to kara),
ponieważ o tym decydują dopiero znamiona pozaustawowe, uzupełniające, to ustawa ta nie
497

Zob. A. Zoll, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu (zagadnienia ogólne)..., op. cit., s. 42-43.
Autor przywołuje tutaj maszynopis T. Florek, Struktura zmodyfikowanych typów przestępstw, Kraków 1980, s.
72 i n. Zob. także R. Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa
karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie..., op. cit., s. 89; S. Żółtek, Znaczenie
normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień semantycznej strony zakazu karnego...,
op. cit., s. 88-90.
498
A. Zoll, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu (zagadnienia ogólne)..., op. cit., s. 27, 43.
499
Por. Ł. Pohl, Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne..., op. cit., s. 61,
110 i n.; Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej..., op. cit., s. 62. Do znamion normy sankcjonowanej autor
zalicza również znamię strony podmiotowej.
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daje jej odpowiedniej gwarancji bezpieczeństwa prawnokarnego. Gwarancję tą uzyskać może
wyłącznie na podstawie analizy selekcyjnego zespołu znamion przestępstwa, decydującego o
prawnokarnej relewantności danego zachowania. Notabene, S. Żółtek jako podstawę
dekodowania normy postępowania, której naruszenie zagrożone jest sankcją karną, wskazuje
właśnie selekcyjny zespół znamion (wzbogacony o element powinności)500. Na co zwracano
już jednak uwagę, autor odrębnie mówi o gwarancyjnym i informacyjnym zespole znamion,
łącząc je z znamionami o charakterze ustawowym. Co ciekawe, za wykluczeniem znamion
pozaustawowych z tego zespołu znamion przemawiać ma argument w postaci źródła
informacji o obowiązującym prawie. S. Żółtek wskazuje mianowicie, że: „Znajomość prawa
musi w pierwszej kolejności polegać na wiedzy o znamionach przestępstw wynikających
bezpośrednio z przepisów materialnych określających dany typ przestępstwa. W tej
perspektywie zbyt rygorystyczny byłby wymóg powszechnej znajomości złożonych
zagadnień dogmatyku prawa karnego, które wiążą się z pozaustawowymi cechami typu.
Mówiąc ogólnie, znajomość prawa, a więc i funkcja informacyjna, dotyczyć może tylko tych
znamion, które zostały wprost określone w ustawie”501. Problem w tym, że informacja
zawarta w ustawie nie będzie wystarczająca dla „samozabezpieczenia” się przed sankcją
karną.
Co wymaga jednocześnie podkreślenia, gwarancyjny zespół znamion tudzież trzon
zespołu ustawowych znamion czynu jest tutaj zespołem najszerszym, a to najbardziej
ogólnym. Jego gwarancyjność sprowadza się z kolei do tego, że ani wykładnia tychże
znamion, ani znamiona uzupełniające nie mogą rozszerzać zakresu kryminalizacji
wynikającego z ustawy502. Patrząc z perspektywy jednostki, stwierdzić teraz należy, że jest
ona „motywowana” za pomocą groźby kary do zachowania zgodnego z prawem w szerszym
zakresie, niż byłoby to konieczne dla uniknięcia sankcji karnej. Z drugiej jednak strony, skoro
wypracowane w orzecznictwie sądowym i piśmiennictwie elementy dookreślające niejasny i
nieprecyzyjny przepis ustawy, bez których to doszłoby najpewniej do naruszenia
konstytucyjnego standardu określoności przepisów prawa karnego wyprowadzanego z art. 42
ust. 1 Konstytucji RP, o motywowaniu w ogóle może być mowy. W tej sytuacji konkretny
wzór postępowania będzie się dało ustalić jedynie w oparciu o wypracowane orzecznictwo
500

Por. S. Żółtek, Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień
semantycznej strony zakazu karnego..., op. cit., s. 96-97.
501
Ibid., s. 103-104.
502
A. Zoll, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu (zagadnienia ogólne)..., op. cit., s. 42.
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lub piśmiennictwo. Ciekawe zatem, że przeznaczona dla jednostki informacja na temat
zakresu kryminalizacji częstokroć pozostawać może w sprzeczności z konstytucyjnym
standardem określoności prawa karnego. Jeśli gwarancja nullum crimen sine lege ma się
opierać wyłącznie na ustawie, to ustawa ta winna rzeczywiście stanowić wystarczającą
podstawę rekonstrukcji wzoru karalnego zachowania.
Próbując odpowiedzieć na pytanie, czy wymóg lex stricta et certa jest możliwy do
zrealizowania, zacząć należałoby od wskazania, że konieczne jest tutaj zrezygnowanie z
wszelkich znamion o charakterze niedookreślonym, których doprecyzowaniem zajmuje się
orzecznictwo sądowe lub piśmiennictwo, i dołożyć starań celem odpowiedniego
ukształtowania znamion przestępstwa już na etapie stanowienia prawa. Za L. Gardockim
wskazać w tym kontekście należy na przestępstwo kradzieży z włamaniem, którego „istota”
wygląda podobnie w polskim i niemieckim systemie prawnym – z tą jednak różnicą, że w
Polsce wynika ona w głównej mierze z orzecznictwa i poglądów doktryny, które dookreślają
syntetycznie ujęty przepis prawnokarny, natomiast w Niemczech zawarte są w samej ustawie,
posługującej się opisem raczej kazuistycznym503. Włączenie takich elementów opisu
karalnego zachowania jak przedostanie się do „pomieszczenia zamkniętego”, wcale by przy
tym nie pozbawiło przedmiotowej regulacji charakteru generalno-abstrakcyjnego. Na
marginesie, jeśli kluczowym argumentem przemawiającym za syntetyczną typizacją
503

Tak L. Gardocki, „Zasada nullum crimen sine lege certa we współczesnym polskim prawie karnym”, op.
cit., s. 74; L. Gardocki, Technika legislacyjna nowego kodeksu karnego, [w:] Rozważania o prawie karnym.
Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Aleksandra Ratajczaka, red. A.J. Szwarc,
Poznań 1999., s. 109-110. Na marginesie, przepis § 243 ust. 1 pkt 1 i 2 niemieckiego kodeksu karnego brzmi
następująco: „In besonders schweren Fällen wird der Diebstahl mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn
Jahren bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter: (1) zur Ausführung der Tat in
ein Gebäude, einen Dienst- oder Geschäftsraum oder in einen anderen umschlossenen Raum einbricht, einsteigt,
mit einem falschen Schlüssel oder einem anderen nicht zur ordnungsmäßigen Öffnung bestimmten Werkzeug
eindringt oder sich in dem Raum verborgen hält, (2) eine Sache stiehlt, die durch ein verschlossenes Behältnis
oder eine andere Schutzvorrichtung gegen Wegnahme besonders gesichert ist”. Odnośnie prawa polskiego zob.
zwłaszcz uchwała SN z 25 czerwca 1980 r., VII KZP 48/78, OSNKW 1980, Nr 8, poz. 65, gdzie w odniesieniu
do art. 208 kodeksu karnego z 1969 r. (również posługującego się lakonicznym pojęciem „kradzież z
włamaniem”) wskazuje się: „[…] postacią kradzieży z włamaniem jest zabór mienia społecznego,
indywidualnego lub osobistego w celu przywłaszczenia z wszelkiego rodzaju budynków i innych wskazanych
wyżej przykładowo pomieszczeń zamkniętych specjalnych, między innymi w następstwie: (-) dokonania
wyłomu w ścianach, dachach, sufitach, podłogach, wszelkiego rodzaju zamków, kłódek, automatów
zatrzaskowych, (-) otwarcie zamków kłódek lub automatów zatrzaskowych za pomocą materiałów
wybuchowych, środków chemicznych, wytrychów lub przygotowanych odpowiednio drucików, służących do
wyczucia i odchylenia zastawek zamka, albo za pomocą odpowiedniego ustawienia tarczy zamka na właściwy
szyfr, a nawet za pomocą oryginalnych kluczy skradzionych lub znalezionych, czy też – skradzionych lub
znalezionych haseł szyfrowych, (-) zerwania plomb i usunięcia związanych z nimi zabezpieczeń umieszczonych
na drzwiach wagonów, samochodów specjalnych, pokrywach lub na kranach cystern i innych zbiornikach oraz
pojemnikach służących do przechowywania, przekazywania lub przesyłania mienia do obrotu towarowego,
transportu itp.”.
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przestępstw miałaby być możliwość reagowania na zmieniające się uwarunkowania
społeczno-ekonomiczne, to mówić by tu raczej należało o braku „chęci”, a nie „możliwości”
stworzenia precyzyjnego i jasnego katalogu czynów karalnych. Z punktu widzenia
gwarancyjnej funkcji typizacji bardziej pożądany byłby niewątpliwie dokładny, nawet
kazuistyczny opis typu. Jak podnosi L. Gardocki, przepis ujęty bardziej syntetycznie jest na
pewno w mniejszym stopniu określony i w większym stopniu zaadresowany do
„wtajemniczonych”, a nie zwykłych obywateli – zasadniczych podmiotów odpowiedzialności
karnej, nadto zaś – co szczególnie istotne z perspektywy niniejszej pracy – jego treść jest
mniej stabilna. Zmiana wykładni, wyznaczająca de facto treść przepisu, może bowiem
nastąpić z większą łatwością niż zmiana legislacyjna504. L. Kubicki i B. Kunicka-Michalska
mówią tu z kolei o częściowej fikcyjności funkcji gwarancyjnej nullum crimen sine lege –
wynikającej właśnie z „przerzucenia” się przez współczesne systemy prawa z kazuistycznego
na syntetyczny opis czynów karalnych, które co do zasady wymagają wykładni sądowej 505.
Choć kazuistyka prowadzi w rzeczy samej do nadmiernej rozbudowy części szczególnej
ustawy karnej, czym godzić może w postulat przejrzystości ustawy karnej, także
komunikatywności506, tak z perspektywy osoby, która chce ustalić swoją sytuację prawną,
ustalić z wyprzedzeniem ewentualne konsekwencje prawnokarnego danego zachowania, jest
to niewątpliwie lepsze rozwiązanie. Co nie jest w ustawie, nie jest karalne. Mając na uwadze
dodatkowy zakaz analogii, jednostka – dopóki nie dopuści się zachowania odpowiadającego
ustawowo określonym typowi przestępstwa – nie musi się obawiać reakcji prawnokarnej ze
strony państwa, uzyskując pewność co do nie-karalności pozostałych zachowań. Na
marginesie, podobnie jak w początkach XX w., także współcześnie spotkać się można z
sugestią, że syntetyczna technika typizacji w zakresie, w jakim ogranicza możliwość
wystąpienia „luki w prawie karnym”, a to sytuacji, gdy czyn charakteryzujący się społeczną
szkodliwością nie jest objęty ustawą karną, pełni funkcję analogii507. Jako pewne rozwiązanie
kompromisowe wskazuje się tzw. technikę przykładów, w niemieckiej nauce prawa karnego
504

Tak L. Gardocki, „Technika legislacyjna nowego kodeksu karnego”, op. cit., s. 110.
L. Kubicki i B. Kunicka-Michalska, „Zasady odpowiedzialności karnej w prawie polskim w świetle
międzynarodowych standardów praw człowieka”, op. cit., s. 65. Zob. także L. Gardocki, „Technika legislacyjna
nowego kodeksu karnego”, op. cit., s. 99.
506
Zob. m.in. W. Wolter, Granice i zakres prawa karania, „Państwo i Prawo”, 1957, nr 2., s. 246; T.
Bojarski, Typizacja przestępstw i zasada nullum crimen sine lege (wybrane zagadnienia)..., op. cit., s. 153-157;
I. Andrejew, Podstawowe pojęcia nauki o przestępstwie..., op. cit., s. 212.
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Zob. W. Świda, Prawo karne..., op. cit., s. 86-87. Jak czytamy, „[…] możliwość takiej luki w ustawie
karnej będzie tym mniejsza, im budowa dyspozycji będzie bardziej syntetyczna i gdy unikać się będzie w miarę
możliwości kazuistyki”.
505
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nazywaną Regelbeispiele. Technika ta polega na tym, że zawarty w przepisie ogólnikowy opis
karalnego zachowania wzbogaca się o przykłady jego realizacji, w związku z czym istota
stypizowanego tutaj przestępstwa zostaje w pewnym zakresie dookreślona508. Znamienne
przy tym, że w jednej z wczesnych opracowań zasady nullum crimen sine lege autorstwa L.
Gardockiego taka „technika przykładów” wskazywana jest jako jedno z „typowych zakłóceń”
przedmiotowej zasady, nazwane przez autora tzw. analogią wewnętrzną509.
Do ustawowego opisu przestępstwa, tak aby mógł on stanowić wyłączną podstawę
rekonstrukcji wzoru karalnego zachowania i realizować zasadę nullum crimen sine lege,
włączyć by zarazem należało dobro prawne oraz reguły postępowania z owym dobrem 510.
Gwoli ścisłości, dobro prawne już obecnie nazwać by można znamieniem ustawowym ze
wskazaniem na technikę rozczłonkowania tekstu prawnego, gdzie znamię to wyraża się w
tytule rozdziału, w którym zgrupowane są poszczególne przestępstwa511. Zastrzec niemniej
trzeba, że ustawa i w tym przypadku wymagać może dalszego doprecyzowania. Przykładowo,
w odniesieniu do rozdziału XXI obowiązującego kodeksu karnego jako relewantne dobro
prawne wskazuje się życie, zdrowie lub mienie, nie zaś abstrakcyjne „bezpieczeństwo w
komunikacji”512. Na gruncie art. 280 k.k. przyjmuje się z kolei, iż dobrem prawnym jest nie
tylko mienie, na co wskazywałby tytuł rozdziału, ale także nietykalność, wolność, zdrowie i
życie człowieka513. Z tej perspektywy tytuł rozdziału miałby charakter raczej porządkujący
aniżeli normatywny. O ile można go traktować jako wskazówkę interpretacyjną, tak nie
należy mu w tej mierze przypisywać decydującego znaczenia514.
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I. Andrejew, Podstawowe pojęcia nauki o przestępstwie..., op. cit., s. 212-213.
L. Gardocki, Typowe zakłócenia funkcji zasady nullum crimen sine lege..., op. cit., s. 52-53. Por. przy
tym L. Gardocki, „Zasada nullum crimen sine lege certa we współczesnym polskim prawie karnym”, op. cit., s.
74. Autor zdaje się tu odstępować od tego stanowiska, słusznie wskazując, iż w tego typu przypadkach mamy do
czynienia z tzw. Regielbeispiele, które wyliczając typowe przykłady naruszenia danej normy, ukierunkowują na
właściwą interpretację szeroko kreślony typ czynu zabronionego.
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A. Zoll, „Związanie sędziego ustawą”, op. cit., s. 249-250. Zob. także D. Zając, Status reguł
postępowania z dobrem prawnym w kontekście zasady nullum crimen sine lege, [w:] Nullum crimen sine lege,
red. I. Sepioło, Warszawa 2013., s. 119-120.
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Tak również 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.
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Por. m.in. G. Bogdan, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, [w:] Kodeks karny. Część
szczególna. Tom II. Komentarz do art. 212-277d (cz. 2), red. A. Zoll, Warszawa 2017., s. 473-474.
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Por. m.in. M. Dąbrowska-Kardas i P. Kardas, Przestępstwa przeciwko mieniu, [w:] Kodeks karny. Część
szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363, red. A. Zoll, Warszawa 2016., s. 103.
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Odnośnie problemów z ustaleniem właściwego przedmiotu ochrony zob. m.in. L. Wilk, Z problematyki
wykładni prawa karnego, „Studia prawnicze”, 2009, nr 4., s. 15-16. Za B. Wróblewski autor mówi tutaj o „dość
dowolnej spekulacji umysłowej”.
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Za bardziej problematyczne pod kątem wymogu ustawowej określoności uznać
niewątpliwie należy reguły ostrożności w kontakcie z dobrem prawnym. Wydaje się, że o ich
kodyfikacji można by zasadniczo mówić w odniesieniu do przestępstw formalnych,
bezskutkowych. Znamię czynności wykonawczej, składające się na wzór karalnego
zachowania, wynika tu bowiem bezpośrednio z ustawy. W ramach przykładu, wyrażony w
art. 178a § 1 k.k. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub
pod wpływem środka odurzającego uznać niewątpliwie należy za ustawowe wyrażenie
konkretnej reguły postępowania z dobrem prawnym w ruchu lądowym, wodnym lub
powietrznym (doprecyzowanym, przynajmniej jeśli chodzi o stan nietrzeźwości, w art. 115 §
16 k.k.). W art. 162 § 1 k.k. mamy z kolei do czynienia z regułą postępowania w kontakcie z
narażonym na niebezpieczeństwo dobrem prawnym, a to nakaz udzielenia pomocy
człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W tym jednak przypadku ustawowo
określone znamię czynnościowe wymagać już będzie doprecyzowania o „dalsze” reguły
postępowania z dobrem prawnym, wskazujące, jakiego rodzaju pomocy należy udzielić w
warunkach faktycznych danej sprawy.
Z odwrotnym przypadkiem mamy do czynienia przy przestępstwach skutkowych.
Zachowanie prowadzące do skutku będącego znamieniem przestępstwa co do zasady
wyznaczane jest wyłącznie za pomocą nieskodyfikowanych reguł ostrożności515. Biorąc za
przykład art. 148 § 1 k.k., za zakazane uznać należy każde postępowanie, które zgodnie z
doświadczeniem życiowym stwarza wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia skutku w
postaci śmierci człowieka. Ukształtowane na podstawie owego doświadczenia reguły
postępowania z życiem ludzkim wyznaczać będą konkretne zakazane postępowanie – strzał z
pistoletu, dźgnięcie nożem, podanie trucizny, itd. Na gruncie art. 160 § 1 k.k. w rachubę
wchodzić
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niebezpieczeństwa utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – naruszająca bliżej
nieokreślone reguły postępowania z dobrem prawnym. Z drugiej strony, jak widać na
przykładzie art. 163 § 1 k.k., reguły te mogą zostać nieco doprecyzowane poprzez wskazanie
na konkretną postać zagrożenia, niebezpieczeństwa dla dobra prawnego (tutaj życia lub
zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach). O tym, jakiego dokładnie
515

T. Dukiet-Nagórska, „Zasady prawa karnego”, op. cit., s. 36-37. Zob. także W. Wolter, Nauka o
przestępstwie..., op. cit., s. 87.
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zachowania się tutaj zakazuje, rozstrzygać niemniej będą reguły ostrożności o charakterze
bardziej szczegółowym, w tym – na co warto zwrócić uwagę pod kątem wskazanego przepisu
– mających postać sformalizowaną jako zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Co jednak
istotne, także w tym przypadku nie można de lege lata mówić o znamieniu ustawowym.
Warto nadmienić, że włączenie reguł ostrożności do ustawowego opisu czynu
oznaczałoby nic innego jak kazuistyczną technikę legislacyjną, gdzie typ czynu zabronionego
stanowi kodyfikację poszczególnych reguł postępowania z dobrem prawnym. Znamienna jest
w tym kontekście regulacja Kodeksu karzącego Królestwa Polskiego z 1818 r. dotyczącą
„występków przeciw bezpieczeństwu osobistemu co do życia”. Otóż zawarty w przepisach od
art. 318 do art. 361 kazuistyczny katalog poszczególnych czynów516 kończy się ogólną
klauzulą art. 362, w myśl której: „Wszelkie inne czynności lub opuszczenia bezpieczeństwu
życia ludzkiego zagrażające przeciw naturalnym i powszechnym obowiązkom każdego
człowieka, lub wbrew wyraźnym przepisom prawa popełnione, których wyszczególnienie dla
rozmaitości przypadków nie iest podobnem, w miarę okoliczności winę zmnieyszaiących lub
zwiększaiących i szkodliwych na życie człowieka skutków, zamknięciem w domu aresztu
publicznego, lub poprawy w pierwszym i drugim stopniu długości art. 218 postanowionych,
karane

bydź

powinny”.

Odpowiednio

wyglądała

regulacja

„występków

przeciw

bezpieczeństwu osobistemu co do ciała”, gdzie ostatni przepis działu, art. 382, stanowi:
„Wszelkie inne czynności lub opuszczenia bezpieczeństwu osobistemu co do ciała lub
zdrowiu szkodliwe, których wyliczyć dla wielkiey rozmaitości niepodobna; staia się
występkami, iak tylko skutki ich łatwo przewidziane bydź mogły, i w stosunku osób i
okoliczności na karę zamknięcia w domu aresztu publicznego od dni 8. do miesięcy 3.

516

Zgodnie z art. 317 Kodeksu karzącego Królestwa Polskiego są to następujące występki: „Wspólnictwo
usiłowanego morderstwa prostego”, „Usiłowane lecz z własnych pobudek niedokonane morderstwo”,
„Przestąpienie granic konieczney obrony”, „Spędzenie płodu w okolicznościach za występek poczytanych”,
„Utaienie płodu”, „Zaniedbanie dania baczności na kobiety bezślubnie ciężarne”, „Porzucenie dziecięcia”,
„Nieostóżna iazda”, „Wspólnicy zabóystwa w któtni i bitwie wielu osób zdarzonego”, „Zagubienie potwornego
płodu ludzkiego”, „Zabóystwo ludzi wściekłych”, „Wykonywanie sztuki lekarskiey bez upoważnienia dla
zarobku”, „Lekarstw zakazanych sprzedaż, nienależyte ich sporządzanie i pokątna lekarstw sprzedaż”, „Błedne
leczenie i zaniedbanie chorych”, „Trucizny sprzedaż i niedbałe oney zachowywanie”, „Broni podeyrzaney albo
zakazaney robienie i nieostróżne z bronią obeyście się”, „Niedokładne podanie czasu śmierci”, „Zaniedbanie
dozoru nad dziećmi i osobami niedołężnemi”, „Utaienie choroby zarażliwey przez mamki”, „Zaniedbanie
wystawienia znaków przestrogi w czasie budowy”, „Zaniedbanie doniesienia o zagrażaiącem na budowli
zapadnięciu”, „Budowniczych niebezpieczne błędy”, „Zaniedbanie doniesienia dostrzeżonych na zwierzęciu
znaków wścieklizny”, „Nieostróżne i zabronione utrzymywanie szkodliwych zwierząt”.
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zasługują”517. Przepisy te wskazuje się jako ówczesny przykład odstępstwa od zasady nullum
crimen sine lege na rzecz analogii (względnie pozostałości analogii w prawie karnym) 518. W
zakresie, w jakim uzupełniają katalog kazuistycznie opisanych czynności mogących
pociągnąć za sobą wystąpienie w świecie zewnętrznym określonego skutku, rzec można –
kodyfikują konkretne reguły postępowania z dobrem prawnym, porównać je niemniej można
do współczesnych typów przestępstw materialnych, charakteryzujących sie skutkiem w
postaci stanu niebezpieczeństwa dla dobra prawnego.
Włączenie pozaustawowych znamion czynu zabronionego w postaci dobra prawnego i
reguł postępowania z tymże dobrem w skład ustawowego zespołu znamion (trzonu ustawowej
określoności), przy jednoczesnym zrezygnowaniu z syntetycznej techniki legislacyjnej i
rygorystycznym przestrzeganiu nakazu ścisłej wykładni pozwoliłoby oprzeć wymóg
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych na samej ustawie, a to zrealizować
gwarancję nullum crimen sine lege w jej „klasycznej” postaci. Gwarancja ta opierałaby się
przy tym na kazuistyce. Za alternatywę odpowiednią dla syntetycznej techniki legislacyjnej
uznać tymczasem należy objęcie rzeczoną gwarancją nie tylko znamion zawartych
bezpośrednio w przepisach ustawy, ale także tych uzupełniających. W rachubę wchodziłby tu
przede wszystkim postulat lex praevia, czyli zakaz retroaktywnego stosowania podstaw
odpowiedzialności karnej rozumianych w sposób szeroki (obejmujący również elementy
dookreślające ustawowy typ przestępstwa wypracowane na czas popełnienia czynu przez
orzecznictwo lub piśmiennictwo). Co do zasady nie można bowiem mówić o realizacji
postulatu lex scripta et certa. Postulat lex stricta o tyle traciłby natomiast na znaczeniu, że
wobec braku odpowiedniego punktu odniesienia dla ścisłej wykładni w postaci
jednoznacznego tekstu ustawy, mógłby się jedynie wyrażać w zakazie rozszerzania owych
znamion pozaustawowych w stosunku do tego, jak były one rozumiane w chwili czynu.
Stanowiłby on w tym zakresie uzupełnienie postulatu lex praevia. Warto nadmienić, że na
takim stanowisku co do gwarancyjnego zespołu znamion przestępstwa zdaje się stać część
przedstawicieli niemieckiej doktryny prawa karnego. W skład tego zespołu, tzw.
Garantietatbestand, zalicza się mianowicie znamiona ustawowe (tak przedmiotowe, jak i
podmiotowe) oraz pozaustawowe, przesądzające o bezprawności danego zachowania, nadto
517

Zgodnie z art. 372 Kodeksu karzącego Królestwa Polskiego są to następujące występki: „Ranienie lub
skaleczenie w przypadkach działem 17 Księgi I. nieobjętych”, „Dobrowolne samemu sobie zadane kalectwo”,
„Karalności domowey nadużycie”.
518
Zob. J. Śliwowski, Kodeks karzący dla Królestwa Polskiego, Warszawa 1958., s. 286-287.
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zaś przesłanki winy, jako te elementy, które przesądzają o odpowiedzialności karnej jednostki
i, konsekwentnie, nie mogą zostać zmienione w sposób retroaktywny na niekorzyść
oskarżonego519. Taki zespół znamion określa sie mianem istoty czynu w szerszym rozumieniu
(Tatbestand in im weiteren Sinne) i odróżnia od istoty czynu w węższym znaczeniu
(Tatbestand im engeren Sinne; Unrechtstatbestand), spełniającej funkcję selekcyjną, a
obejmującej te znamiona charakteryzujące typ czynu karalnego, które pozwalają na jego
odróżnienie od innych zachowań karalnych oraz zachowań prawnokarnie irrelewantnych520.
Jakkolwiek zatem gwarancyjny zespół znamion i tutaj można nazwać zespołem najszerszym,
tak nie wynika to z tego powodu, że w sposób najbardziej ogólny wyznacza on zakres
kryminalizacji, a stąd, iż zawiera w sobie najwięcej elementów dookreślających ów zakres (w
tym przesłanki przypisania winy).
Patrząc na znamiona pozaustawowe w postaci dobra prawnego i reguł ostrożności z
perspektywy bezprawności, a to jako przesłanki uznania danego zachowania za bezprawne,
godzi się w tym miejscu jeszcze zaznaczyć, że również w prawie polskim mają one charakter
gwarancyjny w takim rozumieniu. Nie budzi bowiem wątpliwości, iż zachowanie, które nie
stanowi ataku na dobro prawne lub nie narusza wykształconych w społeczeństwie reguł
postępowania z tymże dobrem nie może stanowić podstawy odpowiedzialności karnej (i to
niezależnie od tego, gdzie umiejscowimy bezprawność w strukturze przestępstwa)521. Jak
zwykło się w tym kontekście podnosić, zakaz lub nakaz danego postępowania może
znajdować wyłącznie prospektywne zastosowanie, w związku z czym także jego treść
wymaga relatywizacji czasowej522. Objęcie ich gwarancją nullum crimen sine lege byłoby
tym samym formalnością.
Bardziej dyskusyjna jest niewątpliwie kwestia znamion „wykładniczych”. Mając na
względzie, że wykładnia sądowa i poglądy doktryny w zakresie, w jakim uzupełniają
519

W. Beulke i J. Wessels, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Straftat und ihr Aufbau, Heidelberg 2012., s.

46.
520

Zob. Ibid., s. 46-52. Koncepcja ta nie jest przy tym rozumiana jednolicie również na gruncie prawa
niemieckiego. Zob. R. Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa
karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie..., op. cit., s. 90-96; S. Żółtek,
Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień semantycznej strony zakazu
karnego..., op. cit., s. 81-82.
521
Zob. m.in. A. Zoll, „Zasady odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 38-39; W. Wróbel i A. Zoll, Polskie
prawo karne: część ogólna..., op. cit., s. 171-177; L. Gardocki, Prawo karne..., op. cit., s. 53-55; M. Królikowski
i R. Zawłocki, Prawo karne..., op. cit., s. 248-252; Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej..., op. cit., s.
235-237. Szerzej zob. Z. Jędrzejewski, Bezprawność jako element przestępności czynu. Studium na temat
struktury przestępstwa..., op. cit.
522
Por. W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym..., op. cit., s. 297-304.
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niedookreślony w ustawie wzór karalnego zachowania, stanowią de facto pozaustawowe
znamiona przestępstwa, winno się je traktować w sposób podobny jak znamiona dobra
prawnego i reguł ostrożności – zwłaszcza, że te częstokroć rozwijane są właśnie w
orzecznictwie i piśmiennictwie. Gwarancja przewidywalności konwencji prawnokarnych
oparta o przepis ustawy karnej wymaga, aby wszystkie elementy niezbędne do rekonstrukcji
istoty czynu zabronionego wynikały bezpośrednio z ustawy. Jeśli ustawodawca realizuje
postulat lex scripta et certa tylko w pewnym stopniu, a ciężar dookreślenia znamion
przestępstwa „powierza” orzecznictwu, alternatywnie piśmiennictwu (godzi się w tym
miejscu przypomnieć, że sam Trybunał Konstytucyjny uwzględnia orzecznictwo i poglądy
doktryny przy analizie poszanowania przez ustawodawcę wymogów art. 42 ust. 1 Konstytucji
RP), to działanie takie nie powinno pozbawiać jednostki gwarancji, jakie zapewniałaby jej
jasna i precyzyjna typizacja na poziomie ustawy. Także w tym przypadku należałoby przy
tym mówić o zakazie retroakcji rozumianym jako zakaz interpretowania danego przepisu w
sposób odmienny niż ten, z którym jednostka mogła się zapoznać w chwili czynu, w tym o
zakazie reinterpretacji zakresu kryminalizacji na niekorzyść oskarżonego. Przypomnieć
należy tutaj pogląd A. Zolla, iż postulat przewidywalności rozstrzygnięć prawnych wymaga
współcześnie

respektowania

ustalonych

poglądów

doktryny oraz

ustabilizowanego

orzecznictwa sądowego. Choć przeciwko takiemu zabiegowi przemawiać ma wzgląd na
jednostkę, od której nie można wymagać znajomości złożonych zagadnień dogmatyki prawa
karnego, to problem sprowadza się do tego, że na podstawie samej ustawy nie jest ona w
stanie ustalić konsekwencji prawnokarnych swojego zachowania. Po pierwsze, o czym była
już mowa, z ustawy niekoniecznie będzie wynikał konkretny wzór postępowania, po drugie –
nie dysponuje ona kompetencją językową z zakresu języka prawnego, aby samodzielnie
„doszukać” się owego wzoru. Rzeczywistość prawna wymusza na niej w związku z tym
pogłębione studia nad obowiązującym stanem prawnym, względnie skorzystanie z pomocy
prawnika, który dokona stosownej analizy za nią. Zasadny wydaje się w tym stanie rzeczy
postulat, aby państwo zapewniło jednostce przynajmniej taką gwarancję, aby wynik owej
analizy okazał się wystarczający dla zabezpieczenia się przed sankcją karną.
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4.3. Ustalenie (zdekodowanie) wzoru karalnego zachowania
4.3.1. Znaczenie wyrażania językowego w ogóle
Zwracano już wcześniej uwagę, iż kwestią najistotniejszą z perspektywy bezpieczeństwa
prawnokarnego jednostki jest to, aby informacja na temat zakresu kryminalizacji odebrana
przez obywatela odpowiadała informacji nadawanej przez ustawodawcę i, z drugiej strony,
informacji odebranej przez organy wymiaru sprawiedliwości. Skupiając się w tym miejscu na
procesie odbierania i dekodowania przedmiotowej informacji, zastanowić się należy, w jakim
stopniu postulat lex stricta jest w stanie zagwarantować przewidywalność konsekwencji
prawnokarnych. Zanim przejdzie się jednak do samego nakazu wykładni ścisłej (wykładni
literalnej) czy zakazu wykładni rozszerzającej na niekorzyść oskarżonego, odpowiednio
zakazu analogii, przyjrzeć należy się problematyce samego znaczenia. Jeśli interpretację
prawa rozumiemy jako proces prowadzący do ustalenia znaczenia interpretowanego tekstu
prawnego, w przypadku przepisu prawnokarnego – normy postępowania stanowiącej wzoru
karalnego zachowania, pojęcie znaczenia jawi się tutaj jako kluczowe. Choć szczegółowa
analiza problematyki znaczenia wyrażenia językowego – tak z zakresu językoznawstwa, jak i
filozofii języka, wykracza poza ramy niniejszej pracy, dla toku dalszego wywodu niezbędne
jest poczynienia pewnych ogólnych ustaleń w tym przedmiocie523.
Odnosząc się w pierwszej kolejności do nauki językoznawstwa, w szczególności
semantyki – nauki o znaczeniu wyrażeń, zwrócić należy uwagę na brak definicji samego
pojęcia znaczenia. Językoznawcy zwykli je uznawać za niedefiniowalne i mówić co najwyżej
o wieloznaczności bądź jednoznaczności poszczególnych wyrażeń524. Również współcześnie
rezygnuje z rozważań na temat istoty znaczenia, traktując je jako pewien element
rzeczywistości zadanej, względnie definiując w sposób minimalistyczny (znaczeniem
wyrażenia jest zbiór jego parafraz czy element wspólny wyrażeń równoznacznych) lub
wymijający, „unikowy” (znaczeniem wyrażenia jest to, co wyraża się za jego pomocą), czym
nawiązuje się do filozoficznych koncepcji znaczenia525.
Przechodząc tym samym na grunt filozofii języka, wskazać należy dwa główne typy
wykształconych teorii znaczenia, a to reprezentacjonistyczne (referencjalne, referencyjne,
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Z najnowszy opracowań zob. zwłaszcza S. Żółtek, Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu
czynu zabronionego. Z zagadnień semantycznej strony zakazu karnego..., op. cit., s. 113 i n.
524
R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 1995., s. 9-10.
525
Zob. Ibid., s. 20-23 i cytowana literatura.
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asocjalistyczne) i proceduralne (areferencjalne, operacyjne, kontekstowe). Zgodnie z teoriami
reprezentacjonistycznymi znaczeniem wyrażenia językowego jest pewien obiekt o
charakterze abstrakcyjnym lub mentalnym (idea, myśl, obraz psychiczny, także zachowanie
się jednostki), zewnętrzny w stosunku do samego języka, stanowiący pozajęzykowy
„odpowiednik” wyrażenia językowego bądź związek między tym wyrażeniem a światem
zewnętrznym, do którego język się odnosi526. Koncepcje te odpowiadają esencjonalizmowi
znaczeniowemu, dla którego właściwe jest przeświadczenie, że nazwa jest w stanie uchwycić
istotne, esencjonalne cechy rzeczy (nazwa jako obraz rzeczy nazwanej)527.
Szczególną uwagę zwrócić należy na konotacyjno-denotacyjne ujęcia znaczenia,
tradycyjnie wiązane z koncepcją J.S. Milla528. Znamienny jest tutaj podział na denotację i
konotację nazwy, czyli kolejno zbiór desygnatów danej nazwy oraz zbiór ich cech
konstytutywnych, przesądzających o kwalifikacji przedmiotu lub zjawiska jako desygnatu
danej nazwy. Wyrazy denotują konkretne przedmioty oraz konotują cechy charakterystyczne
dla danej klasy przedmiotów. Znaczeniem jest z tej perspektywy konotacja (odpowiedź na
pytanie co dany wyraz znaczy, jakie jest jego znaczenie), podczas gdy denotacja wyraża
stosunek oznaczania (co dany wyraz oznacza, jakie są jego desygnaty). Istnieć mogą przy tym
takie wyrażenia, które mają odmienną konotację, a jednakową denotację (oznaczają ten sam
przedmiot), takie, które mają jednakową konotację, ale różną denotację (w zależności od
kontekstu wypowiedzi oznaczają odmienne przedmioty), wreszcie – takie, które posiadając
pewną konotację niczego nie denotują (brak przedmiotu oznaczenia)529. Wprowadza się tu
również dalsze uściślenia jak pojęcia referencji (odniesienia) i referenta, gdzie pierwsze
oznacza właściwości użytej nazwy, drugie natomiast przedmiot, do którego nazwa została in
concreto odniesiona, czy pojęcia denotacji i denotatu, które odnoszą do związku nazwy z
klasą przedmiotów (reprezentantem klasy przedmiotów)530. G. Frege, rozwijając koncepcję
J.S. Milla, posługuje się z kolei określeniem sens (Sinn) w znaczeniu konotacji oraz nominat

526

Zob. m.in. J. Pelc, O użyciu wyrażeń, Wrocław 1971., s. 204; R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do
semantyki językoznawczej..., op. cit., s. 10; K. Polański, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław
1995., s. 642. Zob. także B. Brożek, Poza interpretację, „Forum Prawnicze”, 2011, nr 4., s. 20, czy S. Żółtek,
Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień semantycznej strony zakazu
karnego..., op. cit., s. 114.
527
B. Brożek, Granice interpretacji, Kraków 2014., s. 53-54, 64-65.
528
Por. J.S. Mill, System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 1962.
529
R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej..., op. cit., s. 15-16.
530
Ibid., s. 16. Zob. także S. Żółtek, Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego.
Z zagadnień semantycznej strony zakazu karnego..., op. cit., s. 118.
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(Bedeutung) w znaczeniu denotacji531. Odpowiada to jednocześnie rozróżnieniu na intensję
(konotację, sens) i ekstensję (denotację, nominat) nazwy532, w dalej zaś kolejności –
podziałowi semantycznej koncepcji wykładni prawa na intensjonalną, autorstwa J.
Wróblewskiego,

ukierunkowaną

na

ustalenie

znaczenia

normy

prawnej533,

oraz

ekstensjonalną (logiczną), zaproponowanym przez J. Woleńskiego, gdzie przedmiotem
interpretacji jest zakres, „stosunek oznaczania” normy prawnej 534. Warto nadmienić, że
koncepcja konotacyjno-denotacyjna zwraca uwagę nie tylko na relację zachodzącą pomiędzy
wyrażeniem językowym a światem zewnętrznym (rzeczywistością pozajęzykową), ale
również na stosunki wewnątrzjęzykowe, relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi
wyrażeniami językowymi. Istoty znaczenia poszukuje się tu bowiem „wewnątrz” języka –
jako relacji wynikania logicznego jednych wyrażeń językowych (zdań) z innych, niejako bez
odwoływania się do świata zewnętrznego535.
Proceduralne teorie znaczenia sprowadzają się do założenia, że tym, co określa znaczenie
danego wyrażenia językowego, są reguły możliwego jego użycia, pewne ogólne dyrektywy,
konwencje i zwyczaje językowe536. Kierunek ten łączy się najczęściej z L. Wittgensteinem i
jego dziełem „Dociekania filozoficzne”, gdzie stawia on właśnie tezę, iż znaczeniem jest
sposób użycia danego wyrażenia językowego537. Język nie jest z tej perspektywy obrazem
świata, a „narzędziem”, za pomocą którego się w nim działa. (Idea ta znajduje szczególny
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G. Frege, Sens i nominat, [w:] Logika i język: studia z semiotyki logicznej, red. J. Pelc, tłum. J. Pelc,
Warszawa 1967., s. 227 i n.
532
Zob. R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej..., op. cit., s. 16; J. Pelc, O użyciu
wyrażeń..., op. cit., s. 206.
533
Por. J. Wróblewski, Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959., s. 109 i n.; J.
Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1972., s. 109 i n. Zob. także K. Płeszka i T. GizbertStudnicki, Dwa ujęcia wykładni. Próba konfrontacji..., op. cit., s. 17-18; M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady,
reguły, wskazówki..., op. cit., s. 82-85; K. Płeszka, Wykładnia rozszerzająca..., op. cit., s. 78 i n.
534
Por. J. Woleński, Logiczne problemy wykładni prawa, Kraków 1972., s. 67 i n. Zob. także M. Zieliński,
Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki..., op. cit., s. 85-86; K. Płeszka, Wykładnia rozszerzająca..., op.
cit., s. 112 i n.
535
R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej..., op. cit., s. 17. Zob. także S. Żółtek,
Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień semantycznej strony zakazu
karnego..., op. cit., s. 118-119.
536
B. Brożek, Poza interpretację..., op. cit., s. 20; R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki
językoznawczej..., op. cit., s. 18-19; S. Żółtek, Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu
zabronionego. Z zagadnień semantycznej strony zakazu karnego..., op. cit., s. 119-120.
537
L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 2000., s. 157, gdzie czytamy:
„Tego, jak słowo funkcjonuje, nie da się zgadnąć. Trzeba przyjrzeć się jego zastosowaniu i z tego się uczyć”. W
tym tonie także P.F. Strawson, O odnoszeniu się użycia wyrażeń do przedmiotów, [w:] Logika i język: studia z
semiotyki logicznej, red. J. Pelc, tłum. J. Pelc, Warszawa 1967., s. 388. Por. B. Brożek, Granice interpretacji...,
op. cit., s. 88 i n.; R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej..., op. cit., s. 19; J. Pelc, O
użyciu wyrażeń..., op. cit., s. 208.
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wyraz w teorii aktów mowy J.L. Austina, zgodnie z którą wypowiedzi językowe stanowią
komunikaty nadawcy do odbiorcy ukierunkowane na wywołanie określonych skutków w
świecie zewnętrznym538.) Ów „sposób użycia” rozumiany jest przy tym jako potencjalne
„użycie” determinowane przyjętymi w społeczeństwie zwyczajami językowymi, regułami
posługiwania się danym wyrażeniem językowym, niezależne od kontekstu i sytuacji
pozajęzykowej,

i

odróżnia

się

go

od

„użycia”

danego

wyrażenia,

będącego

skonkretyzowanym za pomocą kontekstu i sytuacji pozajęzykowej „sposobem użycia”539.
Odpowiada to przyjętej przez F. de Saussure'a dwuaspektowej koncepcji języka, w ramach
której oddziela się sferę tzw. langue, czyli wspólny dla pewnej grupy językowej system
znaków słownych i reguł syntaktycznych, określających sposoby ich łączenia, od sfery tzw.
parole – konkretnych aktów mowy, stanowiących rzeczywiste narzędzie komunikacji540.
Znaczeniem danego wyrażenia językowego jest w konsekwencji możliwy sposób jego
użycia, związany nie z metafizyczną wizją, a z dyspozycją do odpowiedniego działania. Jeśli
dana osoba zna znaczenie danego wyrażenia, wie w jakich sytuacjach się go używa, to może
się nim posłużyć do osiągnięcia określonego skutku. Kryterium poprawnego użycia danego
wyrażenia będzie miało w konsekwencji charakter wspólnotowy (język jako praktyka
społeczna)541. Jak podaje G. Ryle, „Zapoznawanie się ze znaczeniem wyrażenia jest bardziej
podobne do uczenia się fragmentu musztry aniżeli do natrafiania na dotychczas nie spotykany
obiekt. Polega ono na opanowaniu sposobów poprawnego operowania danym wyrażeniem
oraz wszelkimi jego równoznacznikami”542. Notabene, na gruncie proceduralnych koncepcji
znaczenia mówi się o antyesencjalizmie znaczeniowym, opierającym się na przeświadczeniu,
że myśl i język są niedookreślone, a sama intuicja (myśl) może zwodzić543.
W miejscu tym zwrócić należy jeszcze uwagę na klasyfikację teorii znaczenia
prowadzoną z punktu widzenia samego nośnika sensu – pojedynczego słowa bądź całego
538

Zob. J.L. Austin, Jak działać słowami, [w:] Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne,
red. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993. Odnośnie per formatywnego charakteru wypowiedzi językowych z
zakresu języka prawnego zob. A. Malinowski, Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2006., s.
100-103.
539
Por. J. Pelc, O użyciu wyrażeń..., op. cit., s. 13-19; B. Brożek, Granice interpretacji..., op. cit., 89-90.
540
Zob. F. Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, tłum. K. Kasprzyk, Warszawa 1961., s. 24-30.
Pierwszy aspekt nazywa on „językiem”, drugi – „mówieniem”. Zob. także R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie
do semantyki językoznawczej..., op. cit., s. 13-15; M. Izert i E. Pachocińska, Wstęp do językoznawstwa ogólnego,
Warszawa 1998., s. 19-20.
541
Por. B. Brożek, Granice interpretacji..., op. cit., s. 99-100.
542
G. Ryle, Teoria znaczenia, [w:] Logika i język: studia z semiotyki logicznej, red. J. Pelc, tłum. J. Pelc,
Warszawa 1967., s. 507.
543
B. Brożek, Granice interpretacji..., op. cit., s. 67.
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zdania. Znaczenie wyrażenia językowego byłoby albo konstruowane w oparciu o znaczenie
użytych słów (znaczenie zdania funkcją znaczeń poszczególnych słów), albo dekodowane ze
zdań, w których wyrażenia te mogą potencjalnie wystąpić (znaczenie poszczególnych słów
funkcją znaczenia zdania)544. Dla reprezentacjonistycznych teorii znaczenia właściwe ma być
co do zasady pierwsze ujęcie, dla teorii proceduralnych – ujęcie drugie545. Łącz się to z
założeniem, że to zdania, a nie poszczególne słowa, są „narzędziem działania w świecie”546.
W zależności od kontekstu, w którym użyto danego zdania, znaczenie konkretnego słowa
może być różne.
W zakresie, w jakim współczesne językoznawstwo traktuje język jako narzędzie
komunikacji nie definiując samego pojęcia znaczenia, względnie definiując je poprzez
odwołanie do semantycznych zjawisk językowych, nawiązuje niewątpliwie do koncepcji
proceduralnych. Koncepcje te zwykło się zresztą nazywać „nowoczesnymi” (podczas gdy
koncepcje reprezentacjonistyczne – „tradycyjnymi”)547. O ile zgodzić się natomiast należy, że
poszukiwanie istoty znaczenia wyłącznie we wzajemnych relacjach pomiędzy wyrażeniami
językowymi przeczy wewnętrznej intuicji, iż wyrażenia te odsyłają jednak do pewnych
zjawisk pozajęzykowych548, to koncepcje proceduralne mają tę niewątpliwą przewagę nad
reprezentacjonistycznymi, że w sposób sensowny są w stanie wyjaśnić status ontyczny
znaczenia danego wyrażenia językowego – jako swoistej konwencji społecznej. W kontekście
tym zwrócić należy uwagę na tzw. zasadę dowolności (arbitralności) znaku językowego, w
myśl której związek pomiędzy elementem znaczącym (nazwa) i elementem znaczonym
(przedmiot nazwany) jest dowolny, a to „nie-umotywowany” żadną więzią o charakterze
przyrodzonym549. Dowolność ta nie oznacza przy tym swobody wyboru znaczenia przez
osobę mówiącą. Wszystkie środki wyrazu przyjęte w danym społeczeństwie opierać się
bowiem mają na „zbiorowym nawyku”, na swoistej umowie społecznej, a pojedyncza
jednostka nie jest w stanie dokonać jakichkolwiek zmian w tym zakresie (z tym
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Zob. Ibid., s. 67; J. Pelc, O użyciu wyrażeń..., op. cit., s. 202-204.
J. Pelc, O użyciu wyrażeń..., op. cit., s. 204.
546
Zob. także B. Brożek, Granice interpretacji..., op. cit., s. 99-100, 121-122.
547
J. Pelc, O użyciu wyrażeń..., op. cit., s. 204.
548
Tak R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej..., op. cit., s. 23-24; S. Żółtek,
Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień semantycznej strony zakazu
karnego..., op. cit., s. 120-121.
549
F. Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego..., op. cit., s. 79.
545
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zastrzeżeniem, że, o czym będzie mowa poniżej, zmiany mogą być przez nią inicjowane)550. Z
tego też powodu mówi się tu niekiedy o konwencjonalności jako cesze znaków językowych,
która przesądza właśnie o tym, iż z samej formy znaku językowego nie można domyślić się
jego znaczenia, o ile nie zna się owej konwencji, społecznego zwyczaju językowego 551.
Notabene, jakkolwiek dowolność tudzież konwencyjność znaku językowego wpasowuje
się w założenia proceduralnych teorii znaczenia, daje się również zidentyfikować w
niektórych

koncepcjach

reprezentacjonistycznych.

Przykładowo,

na

gruncie

asocjacjonistycznej teorii znaczenia autorstwa S. Szobera znaczenie sprowadza się do
skojarzenia wyobrażenia językowego z odtwarzanym wyobrażeniem pozajęzykowym.
Skojarzenie to opiera się przy tym na okolicznościach zewnętrznych w stosunku do języka, na
doświadczeniu językowym wynikającym z właściwego dla danej społeczności zwyczaju
językowego. Jeśli nie mamy doświadczenia w posługiwaniu się danym językiem, wyrazy
przynależne do jego słownika nic nie będą nam przywodzić na myśl, a to będą dla nas „bez
znaczenia”552. Perspektywa taka znajduje zarazem wyraz w proponowanych obecnie
„eklektycznych” teoriach znaczenia. R. Grzegorczykowa, przedstawiając teorię znaczenia
jako własności znaku, wskazuje mianowicie, że znaczeniem danego wyrażenia jest
właściwość polegająca na powiązaniu danego wyrażenia w kompetencji (świadomości)
mówiących z klasą zjawisk pozajęzykowych, gdzie powiązanie to opierać ma się właśnie na
pewnej konwencji społecznej (świadomości językowej danej społeczności)553. Konwencja ta
przyswajana jest drogą kulturową, przez kontakt ze środowiskiem posługującym się danym
językiem, ewentualnie, w przypadku drugiego języka, metodą świadomego uczenia się554.
Znaczenie danego wyrażenia ustalane jest odpowiednio poprzez analizę, w odniesieniu do
jakich sytuacji bywa ono używane (może być potencjalnie użyte) 555. W tym tonie wypowiada
się również S. Żółtek, który utożsamia znaczenie z „typowym, ugruntowanym w danym
środowisku, zbiorem cech konstytutywnych przynależnych danemu znakowi (wyrażeniu
550

Ibid., s. 79-80. Zob. także M. Izert i E. Pachocińska, Wstęp do językoznawstwa ogólnego..., op. cit., s. 2728, 61-62.
551
R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej..., op. cit., s. 21, 23-24. Autorka
posługuje się również pojęciami „uzusu semiotycznego” i „konwencji semiotycznej”. Zob. także M.
Szupryczyńska, Wstęp do językoznawstwa, Toruń 1989., s. 19.
552
Zob. S. Szober, Zarys językoznawstwa ogólnego. Z. 1, Warszawa 1924., s. 17-20. Jako wyjątek podaje się
tutaj wyrazy dźwiękonaśladowcze, gdzie wyrażenie językowe odpowiada dźwiękom odbieranym od obiektów
lub zjawisk, które się przy ich pomocy oznacza.
553
R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej..., op. cit., s. 24.
554
Ibid., s. 31. Sama zdolność mówienia ma przy tym charakter wrodzony.
555
Ibid., s. 36.
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językowemu)”556. Cechy te kształtują się w wyniku pewnych zjawisk językowych, w tym
poprzez faktyczne i powtarzalne używanie wyrażenia w określonych kontekstach
sytuacyjnych557. Autor wyjaśnia dodatkowo, że znaczenie ustala się w oparciu o „intuicyjną
wiedzę odnośnie do sensu danego wyrazu (wyrażenia)” – przyswajaną w procesie akulturacji
rozumianym jako nabywanie nawyków językowych właściwych dla danej kultury, lub w
oparciu o „wiedzę fachową wynikającą z operacyjnego stosowania określonych wyrażeń
językowych” – zdobywaną poprzez analizę faktycznego użycia wyrazu w danym języku 558.
Z ową społeczną proweniencją znaczenia wyrażenia językowego wiążą się jego dwie
właściwości – kontekstowość oraz zmienność. Odnosząc się w pierwszej kolejności do
kontekstowości znaczenia, wyjaśnić należy tytułem wstępu, iż jest ona pochodną cechy
wieloznaczności języka. Wieloznaczność może być rozumiana w sposób dwojaki – jako
sytuacja, w której kompetentny użytkownik danego języka jest w stanie przypisać wyrażeniu
językowemu więcej niż jedno znaczenie (wyraz wieloznaczny jako wyraz „mający wiele
znaczeń”), lub szerzej – jako sytuacja, kiedy kompetentny użytkownik języka nie potrafi
wymienić wszystkich cech konstytutywnych przynależnych danemu wyrażeniu, co rodzi
następnie wątpliwości co do zaliczenia pewnego przedmiotu lub zjawiska do jego zakresu
(wyraz wieloznaczny jako wyraz „niejednoznaczny”, o „niewyraźnym znaczeniu”)559. Cechę
wieloznaczności w szerokim rozumieniu – niejednoznaczności czy, rzec można,
niedookreśloności znaczeniowej, uznaje się za immanentną dla języków naturalnych.
Przesądza ona o tym, że każde wyrażenie językowe jest przynajmniej potencjalnie
wieloznaczne, co wyraża się niekiedy pojęciem tzw. otwartej struktury lub otwartej
tekstowości (open texture)560. Za J. Wróblewskim mówić tu z kolei można o potencjalnej
możliwości wystąpienia tzw. cienia semantycznego, czyli problemu z jednoznacznym
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S. Żółtek, Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień
semantycznej strony zakazu karnego..., op. cit., s. 122.
557
Ibid., s. 123.
558
Ibid., s. 123, w tym przypisy nr 427 i 428.
559
Por. T. Gizbert-Studnicki, Wieloznaczność leksykalna w interpretacji prawniczej..., op. cit., s. 43-44. W
kontekście wieloznaczności wyrażeń językowych warto jeszcze wyjaśnić pojęcia polisemii i homonimii. Pod
pojęciem polisemii rozumie się posiadanie przez dane wyrażenie językowe kilku znaczeń, przy czym – w
odróżnieniu od homonimów – znaczenia te mają wspólne źródło etymologiczne. W przypadku wyrażeń
homonimicznych etymologia ich znaczenia jest różna, nie pozostają ze sobą w żadnym związku. Ibid., s. 46; R.
Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej..., op. cit., s. 52; K. Polański, Encyklopedia
językoznawstwa ogólnego..., op. cit., s. 408.
560
Zob. T. Gizbert-Studnicki, Wieloznaczność leksykalna w interpretacji prawniczej..., op. cit., s. 67-72; T.
Spyra, Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni..., op. cit., s. 178.
Por. H.L.A. Hart, The Concept of Law, Oxford 2012., s. 124 i n.
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zakwalifikowaniem danego przedmiotu lub zjawiska do zakresu nazwy (pozytywny rdzeń
znaczeniowy) albo wykluczeniem takiej kwalifikacji (negatywny rdzeń znaczeniowy) 561.
Odpowiada temu zarazem podział na „jądro znaczeniowe” (pozytywny rdzeń znaczeniowy),
„sferę

przejściową”

(cień

semantyczny)

i

„krąg

zewnętrzny”

(negatywny rdzeń

znaczeniowy)562. Godzi się nadmienić, że potencja ta wynika przede wszystkim z faktu, że
znaczenie danego wyrażenia nie jest dane raz na zawsze, a podlega ewolucji wraz z rozwojem
społeczeństwa563. Jest to druga wskazana cecha znaczenia – zmienność w czasie, która
omówiona zostanie w dalszej kolejności.
Ustalając znaczenie konkretnego wyrażenia językowego niezbędne jest zatem
uwzględnienie kontekstu, w którym zostało ono użyte – stanowiącego zarazem jedną z
okoliczności eliminujących ewentualną wieloznaczność. Jak ujmuje to T. Gizbert-Studnicki,
„interpretatorowi dany jest katalog potencjonalnych znaczeń leksemu realizowanego przez
dany wyraz tekstowy, a rola kontekstu polega na wskazaniu, które z tych znaczeń jest
znaczeniem tekstowym”564. Innymi słowy, kontekst wskazuje, w którym z możliwych in
abstracto znaczeń (znaczenie leksykalne) dane wyrażenie zostało użyte in concreto
(znaczenie

tekstowe,

kontekstowe)565.

B.

Brożek

–

stawiając

generalną

tezę

o

niedookreśloności znaczenia – podnosi odpowiednio, że poznanie znaczenia danego
wyrażenia językowego wymaga uwzględnienia kontekstu, w którym się nim posłużono566.
Interpretację sprowadza on do wyboru jednego z potencjalnych znaczeń, posługując się
natomiast przyjętą przez autora konwencją językową – do „zawężania wiązki znaczeń”567.
Uwidacznia się tu zarazem rozdział sfery langue od sfery parole, pozwalający na zestawienie
ze

sobą

znaczenia

abstrakcyjnego,

„systemowego”,

i

znaczenia

konkretnego,

„pragmatycznego”, które, jak ujmuje to R. Grzegorczykowa, w zależności od kontekstu
wypowiedzi może obejmować „pewne nadwyżki bądź modyfikacje”568.
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J. Wróblewski, Rozumienie prawa i jego wykładnia..., op. cit., s. 31-34.
J. Wróblewski, Zagadnienie jednolitości i pewności rozumienia tekstów prawnych, „Państwo i Prawo”,
1966, nr 3., s. 550; J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa..., op. cit., s. 124-125. Zob. także H.L.A. Hart, The
Concept of Law..., op. cit., s. 12, 123.
563
Zob. T. Gizbert-Studnicki, Wieloznaczność leksykalna w interpretacji prawniczej..., op. cit., s. 71-72.
564
Ibid., s. 80. W ramach wyjaśnienia, pod pojęciem leksemu rozumie się tutaj wyraz w jego najbardziej
abstrakcyjnej postaci, abstrahującej zarówno od formy fleksyjnej, jak i – właśnie – kontekstu użycia. Ibid., s. 17.
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Zob. także L. Zawadowski, Lingwistyczna teoria języka, Warszawa 1966., s. 271 i n.
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B. Brożek, Poza interpretację..., op. cit., s. 20; B. Brożek, Granice interpretacji..., op. cit., s. 146.
567
Por. B. Brożek, Poza interpretację..., op. cit., s. 22.
568
R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej..., op. cit., s. 26-27.
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Co wymaga adnotacji, choć kontekstowość znaczenia właściwa jest dla proceduralnych
teorii znaczenia569, właściwość ta dostrzegana jest także przez „reprezentacjonistów”570.
Odnosząc się w szczególności do przytoczonej uprzednio teorii S. Szobera, doprecyzować
teraz należy, że znaczeniem jest tutaj skojarzenie wyobrażenia językowego z odtwarzanym
wyobrażeniem pozajęzykowym, przy czym owo wyobrażenie pozajęzykowe co do zasady ma
mieć charakter „ułamkowy”. W zależności bowiem od tego, w jakim kontekście używamy
danego wyrażenia, kojarzone będą inne cechy konstytutywne571. Tak ustalone znaczenie autor
nazywa znaczeniem „realnym”572. W zakresie, w jakim z owej ułamkowości wyprowadza on
cechy chwiejności i zmienności znaczenia, zdaje się on nawiązywać właśnie do problemu
wieloznaczności wyrażeń językowych (w ramach wyjaśnienia – a nie cechy zmienności
znaczenia w czasie). Posługując się przykładem wyrazu „słońce” wyjaśnia on mianowicie, że
zależnie od sytuacji, w której się go używa, pozajęzykowy obraz przybierać będzie inny
kształt. W zdaniu: „Widzieliśmy wczoraj wschód słońca” wyraz ten przywodzić będzie na
myśl „jasną, promienną tarczę”, a w zdaniu: „Mamy w swoim pokoju dużo słońca” – „rozlane
po pokoju smugi światła słonecznego”573. W konsekwencji, znaczenie wyrazu jest inne w
zależności od kontekstu. Taką myśl znajdujemy również u J. Wróblewskiego. Jak wskazuje,
„Znaczenie zwrotu z reguły nie jest czymś stałym, jasno i precyzyjnie określonym, co cechuje
to wyrażenie niezależnie od sytuacji, od sposobu jego użycia i od tych wszystkich
okoliczności, w których figuruje jako » żywy « środek porozumiewania się między ludźmi
posługującymi się jakimś językiem. […] znaczenie zwrotu nie jest czymś stałym, ale zależy
od wielorakich okoliczności, które możemy nazwać kontekstem występowania czy użycia
tego zwrotu”574.
Przechodząc w tym miejscu do problem zmienności znaczenia w czasie wskazać należy
za F. de Saussurem na rozróżnienie tzw. diachronii i synchronii języka575. Język – jako pewna
instytucja społeczna, ogół społecznych nawyków językowych, które pozwalają wzajemnie się
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Ibid., s. 20.
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porozumiewać576, składa się z elementów zmiennych w czasie. Językoznawstwo
synchroniczne (statyczne) odnosi się do aktualnego stanu języka, podczas gdy
językoznawstwo diachroniczne (ewolucyjne) – do jego rozwoju577. (Na marginesie, owa
zmienność znaczenia podług kontekstu użycia danego wyrażenia językowego lokować się
raczej będzie na gruncie językoznawstwa synchronicznego.) Tym, co wpływa na rozwój
języka, jest tymczasem, przede wszystkim, mowa jednostkowa. Zanim bowiem dana zmiana
wejdzie do powszechnego użycia i stanie się społecznym nawykiem językowym, szerzona
jest przez pojedyncze jednostki578. Istota takiej zmiany sprowadza się natomiast do
„przesunięcia stosunku między elementem znaczonym i znaczącym”, czyli do powstania
innego związku między znakiem językowym a wyobrażeniem pozajęzykowym 579. Autor
podkreśla jednocześnie, że „Język nie ma absolutnie żadnej możności obrony przeciw
czynnikom, które w każdej chwili wywołują owo przesunięcie stosunku między elementem
znaczącym i znaczonym. Jest to jedno z następstw dowolności znaku”580. Zmiana reguł
użycia języka powodować będzie zmiany znaczeniowe.
Wśród zmian językowych wyróżnić można zmiany fonologiczne, zmiany semantyczne, w
tym słownikowe, zmiany składniowe oraz zmiany stylistyczne581. Kluczowe z perspektywy
niniejszej pracy zmiany słownikowe polegają na przypisaniu danemu wyrazowi odmiennego
niż dotychczas znaczenia – szerszego, węższego albo w ogóle odmiennego582. Jest to zatem
zmiana znaczeniowa. Takie przesunięcia semantyczne mogą być z kolei powodowane
czynnikami co najmniej dwojakiego rodzaju. Wskazuje się po pierwsze na brak ciągłości w
przekazywaniu nawyków językowych, który sprawia, że nowe pokolenie zaczyna
przypisywać poszczególnym wyrażeniom inne znaczenie, niż stare pokolenie. Drugim
czynnikiem są zmiany kulturowe, w następstwie których społeczeństwo przypisuje nowym
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578
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przedmiotom – pełniącym tę samą funkcję co przedmioty istniejące – tożsamą nazwę583. W
pierwszym przypadku mówić można o zmianie cech konstytutywnych dla danej klasy
przedmiotów (zmiana konotacji), pociągającej za sobą zmianę zbioru desygnatów samej
nazwy (zmiana denotacji). W drugim przypadku mamy natomiast do czynienia ze zmianą
samej denotacji nazwy (bez zmiany konotacji)584. Istotnym czynnikiem powodującym zmiany
semantyczne jest również przenikanie się języka ogólnego i języków specjalistycznych, które
współistnieją obok siebie585. Wskazuje się w tym kontekście na pewną prawidłowość, podług
której wyrazy przechodzące z języka ogólnego do języka specjalistycznego zawężają swe
znaczenia, służąc zaś do określenia konkretnych zjawisk – stają się bardziej precyzyjne586.
Proces ten nazwać można specjalizacją znaczenia powszechnego na potrzeby języka
specjalistycznego. Z taką też sytuacją będziemy mieli zasadniczo do czynienia w przypadku
języka prawnego587. Co zaś istotne z perspektywy dalszych rozważań, w celu ustalenia
znaczenie danego wyrażenia językowego konieczna jest analiza jego cech konstytutywnych w
danym momencie czasu588.
4.3.2. Znaczenie wyrażania językowego na gruncie języka prawnego
Odnosząc się teraz do języka prawnego, w którym to – jako „języku tekstów prawnych”,
sformułowany jest wzór karalnego zachowania, zauważyć należy, że łączy on w sobie cechy
języka naturalnego i języka sztucznego. Za język naturalny uznaje się mianowicie język,
który ukształtował się wewnątrz danej grupy etnicznej w sposób spontaniczny, za język
sztuczny z kolei – język wykreowany przez określony podmiot dla realizacji z góry obranego
celu. O ile język prawny powiela reguły syntaktyczne języka naturalnego, a to wypowiedź
językowa budowana jest na gruncie języka prawnego przy pomocy reguł właściwych dla
języka powszechnego, to różnice występują w obrębie semantyki. Jak wyjaśnia T. GizbertStudnicki, „takimi sztucznymi elementami języka prawnego są: terminologia techniczna,
różna od słownictwa naturalnego, oraz reguły semantyczne, skonstruowane przez
wprowadzenie do tekstów prawnych definicji legalnych, arbitralnie określających znaczenia
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pewnych wyrazów”589. Uzasadnieniem tych odmienności jest przede wszystkim efektywność
prawa – reglamentacja danej dziedziny życia społecznego może wymagać odmiennego
ukształtowania znaczenia danego pojęcia, niżby to wynikało z języka powszechnego. B.
Wróblewski wskazuje w ramach przykładu, że pojęcie „urzędnik” wymaga relatywizacji do
odmiennych potrzeb prawa administracyjnego i prawa karnego, podobnie jak pojęcie „rzecz
ruchoma” może wymagać relatywizacji dla potrzeb prawa cywilnego i prawa karnego590.
Relację między językiem prawnym a językiem powszechnym można tymczasem
scharakteryzować na trzy sposoby. Po pierwsze, ustawodawca posługuje się wyrażeniami,
których znaczenie jest całkowicie zbieżne z tym ukształtowanym na gruncie języka ogólnego;
po drugie, ustawodawca wprowadza pewne zmiany znaczeniowe; po trzecie, ustawodawca
całkowicie zmienia znaczenie użytego wyrażenia w stosunku do przypisywanego mu na
gruncie języka ogólnego, zachowując przy tym daną nazwę bądź wprowadzając nowy
termin591. Podkreślić niemniej należy, że znaczenie poszczególnych pojęć języka prawnego
wynikać może nie tylko z definicji legalnych, w których to ustawodawca wprost wskazuje, w
jaki sposób winno się je rozumieć592. Za relewantne pod tym kątem uznaje się również tzw.
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definicje kontekstowe, nazywane też „definicjami w uwikłaniu”, gdzie znaczenie odnośnego
terminu rekonstruować należy na podstawie kilku różnych przepisów593. Co więcej jednak, w
zakresie, w jakim ustawowe pojęcia wymagają doprecyzowania na potrzeby praktyki, ich
znaczenie kształtować się będzie w orzecznictwie sądowym, a jeśli sądownictwo opiera swe
rozstrzygnięcia na poglądach doktryny – także w piśmiennictwie594. Godzi się zresztą
zauważyć, że język prawniczy, na który składają się wypowiedzi orzecznictwa i
piśmiennictwa na temat obowiązującego prawa, ukierunkowany jest właśnie na objaśnianie
znaczenia pojęć języka prawnego na potrzeby praktyki595. Z uwagi tymczasem na liczne
niedomówienia ustawodawcy także tutaj powstają rozmaite „wytwory semantyczne”,
częstokroć oderwane od reguł semantycznych właściwych dla języka powszechnego,
stanowiące odpowiedź na narosłe w praktyce stosowania prawa wątpliwości596. Tradycyjnym
już przykładem takich zabiegów interpretacyjnych jest pojęcie „włamanie”, stanowiące
znamię kwalifikujące przestępstwa kradzieży z włamaniem, którego znaczenie na gruncie
języka prawniczego nie uwzględnia elementu użycia siły fizycznej celem pokonania

lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we
wspólnym pożyciu).
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zabezpieczenia, uznawanego za cechę konstytutywną „włamania” na gruncie języka
powszechnego597.
Preferowanym stanem rzeczy jest niewątpliwie równoznaczność pojęć z zakresu języka
prawnego i powszechnego. Truizmem jest twierdzenie, że przepisy prawne nie powinny być
formułowane w sposób nadmiernie sztuczny, oderwany od języka powszechnego, ponieważ
pełnią funkcję środka komunikacji pomiędzy ustawodawcą a jednostką598. Z tego też powodu
zwykło się wskazywać, że język prawny stanowi kompromis pomiędzy wymogiem
komunikatywności, zrozumiałości dla adresatów norm prawnych, a wymogiem precyzji w
konstruowaniu owych norm. Kompromis ten sprawia tymczasem, że wyrażenia języka
prawnego również mają przymiot potencjalnie wieloznacznych599, w dalszej zaś kolejności –
że poznanie ich znaczenia wymaga uwzględnienia kontekstu, w jakim zostały one użyte600,
oraz, na co już teraz warto zwrócić uwagę, relatywizacji czasowej601.
Zgodnie z przyjętym w niniejszej pracy założeniem, poznanie znaczenia poszczególnych
wyrażeń języka prawnego następuje w drodze wykładni prawa (odrzucenie koncepcji
bezpośredniego rozumienia). Relewantnymi kontekstami interpretacyjnymi są natomiast
kontekst językowy, systemowy i funkcjonalny, którym odpowiadają kolejno językowe,
systemowe i funkcjonalne dyrektywy wykładni prawa602. Gwoli ścisłości, za nośnik znaczenia
na potrzeby dalszych rozważań przyjmuje się zdanie w postaci przepisu prawnego, który
istnieje w pewnym kontekście językowym, systemowym i funkcjonalnym. Dokonując
interpretacji poszczególnych wyrażeń językowych, które zostały tutaj użyte, uwzględnić
przeto należy specyficzne dla języka prawnego reguł syntaktyczne i semantyczne, „otoczenie
prawne” całego przepisu, w tym powiązanych ze sobą przepisów, z których dekodowane są
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Por. J. Wróblewski, Kradzież z włamaniem. Z zagadnień rozumienia tekstów prawnych, „Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1966, nr 2., s. 233 i n., gdzie przedstawia się wyniki badań
ankietowych nad rozumieniem pojęcia „włamanie”. Zob. także A. Marek i T. Oczkowski, Kradzież i
przywłaszczenie, [w:] System prawa karnego. Tom IX. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, red. R.
Zawłocki, Warszawa 2010., s. 89.
598
Zob. także B. Wróblewski, Język prawny i prawniczy..., op. cit., s. 99-100.
599
Zob. także M. Dąbrowska-Kardas, Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego...,
op. cit., s. 65, gdzie wskazuje się na „otwartą tekstowość” jako cechę języka prawnego.
600
K. Opałek i J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa..., op. cit., s. 41; K. Opałek i J. Wróblewski, Prawo
- metodologia, filozofia, teoria prawa..., op. cit., s. 150-151, 162-163; M. Dąbrowska-Kardas, Analiza
dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego..., op. cit., s. 30, 51.
601
Por. S. Żółtek, Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień
semantycznej strony zakazu karnego..., op. cit., s. 176 i n.
602
Zob. m.in. J. Wróblewski, Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego..., op. cit., s. 95-100; K. Opałek
i J. Wróblewski, Prawo - metodologia, filozofia, teoria prawa..., op. cit., s. 263-263; J. Wróblewski, Rozumienie
prawa i jego wykładnia..., op. cit., s. 67-69; M. Dąbrowska-Kardas, Analiza dyrektywalna przepisów części
ogólnej kodeksu karnego..., op. cit., s. 45-48.
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normy prawne, systematyki aktu prawnego, instytucje dogmatyczno-prawnych właściwe dla
danej gałęzi prawa, oraz ogół czynników pozaprawnych – społecznych, ekonomicznych czy
politycznych, które uznaje się za semantycznie doniosłe z uwagi na cele, jakie dana regulacja
ma realizować603. Co zaś ciekawe, wśród czterech głównych dyrektyw językowych
dyrektywę języka potocznego (powszechnego) wymienia się w ostatniej kolejności, jako
znajdującą zastosowania dopiero wtedy, gdy dane wyrażenie językowe nie zostało
zdefiniowane ani w samej ustawie (dyrektywa języka prawnego), ani w orzecznictwie
sądowych lub doktrynie (dyrektywa języka prawniczego), jeśli jest zaś ono związane ze
specjalistyczną dziedziną nauki – jeśli brak jest tam stosownej definicji (dyrektywa języka
specjalistycznego)604. Owe wytwory semantyczne pochodzące z orzecznictwa i literatury
przedmiotu, częstokroć nowatorskie w stosunku do języka powszechnego, wieść będą zatem
prym nad znaczeniem potocznym605.
Wykładnię operatywną znamienia „włamanie” przywołać można jako przykład również w
tym miejscu – znaczenie tego pojęcia w języku powszechnym uznaje się wszak za
irrelewantne606. Za odmiennym, szerszym ukształtowaniem znaczenia „włamania” w języku
prawniczy przemawia natomiast, przede wszystkim, potrzeba zapewnienia skutecznej
ochrony dobra prawnego w postaci mienia (początkowo „mienia społecznego”, następnie
mienia w ogóle607)608. W przypadku tym doszedł zatem do głosu kontekst funkcjonalny.
603

J. Wróblewski zwykł się tu również posługiwać pojęciem kontekstu „sytuacji społeczno-politycznej”, co
uwypukla właśnie jego szeroki zasięg. Por. J. Wróblewski, Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego..., op.
cit., s. 97.
604
M. Zieliński i M. Zirk-Sadowski, Klaryfikacyjność i derywacyjność w integrowaniu polskich teorii
wykładni prawa..., op. cit., s. 108; Ł. Pohl i M. Zieliński, W sprawie rzetelności wiedzy o wykładni, „Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2011, nr 1., s. 10-11. Tak również P. Hofmański i S. Zabłocki,
Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa-Kraków 2011., s. 232. Por. jednak M.
Gutowski i P. Kardas, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji..., op. cit., s. 252-253.
605
Zob. także L. Leszczyński, „Językowe reguły wykładni prawa. Rodzaje argumentów i ich miejsce w
procesie rekonstrukcji normy prawnej”, op. cit., s. 1083. Uznając podrzędną rolę argumentów semantycznych
odwołujących się do języka powszechnego autor zastrzega jednak, że ukształtowane znaczenie specjalistyczne
nie powinno się całkowicie odrywać od znaczenia potocznego.
606
Zob. zwłaszcza M. Szerer, O kradzieży z włamaniem, „Nowe Prawo”, 1956, nr 4., s. 48-49, gdzie
czytamy: „Nie w słowniku więc należy szukać treści prawnej pojęcia włamania się […] Niech nas nie
wstrzymują względy semantyczne. Interpretując przepis karny nie uprawiamy językoznawstwa. Nie chodzi więc
o słownikowe znaczenie włamywania się, jako takiego, ale chodzi o pojęcie prawne » kradzieży z włamaniem «
[…] Ale w tym właśnie rzecz, by wyjść z koła ścisłej semantyki, która tam, gdzie chodzi o definicję nowego
(stosunkowo) pojęcia prawnego, nie może mieć rozstrzygającego znaczenia”.
607
Typ czyny kradzieży z włamaniem wprowadzony został do polskiego porządku prawnego mocą art. 1 § 3
lit. c dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o wzmożeniu ochrony własności społecznej (Dz.U. Nr 17, poz. 68),
następnie opisany w art. 2 § 2 lit. b ustawy z dnia 18 czerwca 1959 r. o odpowiedzialności karnej za
przestępstwa przeciw własności społecznej (Dz.U. Nr 36, poz. 228). Na gruncie art. 208 w zw. z art. 203 § 1
kodeksu karnego z 1969 r. brak już było takiego zawężenia, czemu odpowiada treść aktualnie obowiązującego
art. 279 w zw. z art. 278 § 1 k.k.
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Znamiennym przykładem cechy kontekstowości języka prawnego jest zarazem znaczenie
pojęcia „zabójstwo” z art. 148 § 3 in fine k.k. Zgodnie z tym przepisem wcześniejsze,
prawomocne skazanie za zabójstwo, czyli umyślne pozbawienie życia innego człowieka,
stanowi podstawę obostrzenia odpowiedzialności karnej. Jak wynika z uchwały Sądu
Najwyższego z 22 listopada 2002 r.609, w tym akurat przypadku z zakresu znaczeniowego
„zabójstwa”

wyłączyć

należy

zabójstwo

typu

uprzywilejowanego.

Taka

decyzja

interpretacyjna uzasadniona jest systematyką całego przepisu art. 148 (kontekst systemowy)
oraz ratio legis regulacji (kontekst funkcjonalny)610.
Notabene, w literaturze przedmiotu spotkać się można z nieco pesymistycznym, acz
uzasadnionym poglądem, iż w praktyce zwrotem „wykładnia językowa” można się sensownie
posługiwać wyłącznie dla oznaczenia sposobu dekodowania intencji prawodawcy, owego
ratio legis wyprowadzanego przede wszystkim z funkcjonalnego kontekstu danego
przepisu611. Konstatuje się, iż: „Wówczas, gdy intencja jest precyzyjnie wyrażona w tekście
powstaje złudzenie, » iluzja « oparcia się wyłącznie na wykładni językowej. Język pozostaje
jednak zawsze tylko środkiem do przekazania intencji. Koncepcja prymatu wykładni
językowej zakłada, że prawem jest tekst, ale rzeczywistość zawarta w uzasadnieniach sądów
pokazuje, że język nas zwodzi i wbrew oczekiwaniom, zamiast wyznaczać granice
interpretacji, kreuje dla niej wręcz nieograniczone możliwości”612. Decydujące znaczenie
przypisać by zatem należało wykładni funkcjonalnej.
Kontekst niezbędny dla prawidłowego odczytania tekstu prawnego ujmuje się niekiedy w
sposób ogólny – jako kulturę prawniczą, w ramach której funkcjonują teksty prawne613.
Wśród elementów składowych wymienić tutaj można: (1) wiedzę dotyczącą ogólnych
właściwości świata społecznego i prawidłowości, które nim rządzą, (2) wiedzę dotyczącą
akceptowanych w społeczeństwie wartości, w szczególności wartości akceptowanych przez
608

Por. M. Szerer, O kradzieży z włamaniem..., op. cit., s. 49-50; J. Wróblewski, Kradzież z włamaniem. Z
zagadnień rozumienia tekstów prawnych..., op. cit., s. 228-233; A. Marek i T. Oczkowski, „Kradzież i
przywłaszczenie”, op. cit., s. 88-93.
609
Uchwała SN z 22 listopada 2002 r., I KZP 41/02, OSNKW 2003, Nr 1-2, poz. 4.
610
L. Wilk mówi w tym przypadku o zasadzie subsydiarności wykładni systemowej i funkcjonalnej na
korzyść oskarżonego. L. Wilk, Z problematyki wykładni prawa karnego..., op. cit., s. 21-23. Por. przy tym J.
Wyrembak, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22 listopada 2002 r. (I KZP 41/02), „Wojskowy Przegląd
Prawniczy”, 2006, nr 4., 121-128, gdzie krytykuje się powzięte rozstrzygnięcie.
611
Zob. A. Bielska-Brodziak, S. Tkacz, i Z. Tabor, Kilka uwag o wykładni prawa karnego..., op. cit., s. 111 i
n., gdzie znajdziemy szerszą analizę orzecznictwa.
612
Ibid., s. 141.
613
T. Gizbert-Studnicki, Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej..., op. cit., s. 88. Tak również M.
Dąbrowska-Kardas, Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego..., op. cit., s. 41-42.
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grupę rządzącą, (3) wiedzę o ogólnych właściwościach prawa, jego funkcjach i celach, także
jego możliwej efektywności, (4) wiedzę na temat przyjętych reguł interpretacji tekstów
prawnych oraz reguł inferencyjnych, na których opiera są wnioskowanie prawnicze, jak
również umiejętność posługiwania się nimi (5) wiedzę na temat innych tekstów prawnych
należących do danego systemu prawa, (6) przyjętą koncepcję źródeł prawa danego
systemu614. Da się tutaj zidentyfikować elementy właściwe dla wskazanych powyżej
kontekstów szczegółowych. Trzy pierwsze okoliczności, mające charakter raczej pozaprawny,
zaliczyć by należało do szeroko pojętego kontekstu funkcjonalnego, dwa ostatnie – do
kontekstu systemowego. Okoliczność wskazana jako czwarta nie daje się łatwo
skategoryzować, bowiem wśród relewantnych reguł interpretacyjnych znajdować się
zasadniczo będą dyrektywy wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej, nakazujące
uwzględnić w procesie wykładni prawa okoliczności przynależne odpowiednio do
językowego, systemowego i funkcjonalnego kontekstu danego tekstu prawnego.
W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, że ustawodawca, niekoniecznie w sposób w
pełni świadomy, zakłada na etapie tworzenia tekstów prawnych, iż będą one odbierane na
gruncie pewnej kultury prawniczej, w związku z czym nadaje im adekwatną postać językową.
Nawet jeśli w ramach jednej kultury prawniczej istnieć może wiele często sprzecznych ze
sobą reguł wykładni prawa, tym bardziej wiele przekonań co do właściwości świata
społecznego i akceptowanych wartości, to w ramach jednej kultury prawniczej da się
zazwyczaj zidentyfikować pewien paradygmat interpretacyjny, który ustawodawca ma
właśnie na względzie615. Przyjmując w uproszczeniu, że na paradygmat ten składają się
językowe, systemowe i funkcjonalne dyrektywy wykładni, za pomocą których poszukuje się
właściwego znaczenia w ramach możliwego znaczenia językowego danego wyrażenia,
oczywistym jest, że jego znajomość co do zasady będzie ograniczona do pewnego kręgu
profesjonalistów, osób posiadających prawnicze wykształcenie616. Patrząc na kontekst języka

614

Tak T. Gizbert-Studnicki, Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej..., op. cit., s. 87-88.
Ibid., s. 88-89. Tak również M. Dąbrowska-Kardas, Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej
kodeksu karnego..., op. cit., s. 41; K. Szczucki, Wykładnia prokonstytucyjna prawa karnego..., op. cit., s. 299.
616
T. Gizbert-Studnicki, Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej..., op. cit., s. 89-90. Autor
zastrzega, iż mówiąc o wykształceniu prawniczym nie ma na myśli tylko wykształcenia uniwersyteckiego.
Odpowiedni poziom kompetencji komunikacyjnej w zakresie tekstów prawnych nabywa się poprzez praktyczne
podejmowanie decyzji w oparciu o teksty prawne – prowadzące do wyrobienie pewnych nawyków
interpretacyjnych. Kontrola tych decyzji przez inną osobę lub instytucję pozwala skorygować ewentualne
nieprawidłowości w tym zakresie. Kluczowa jest tu tym samym praktyka stosowania prawa. Formalne
wykształcenie prawnicze o tyle ułatwia cały proces zdobywania przedmiotowej kompetencji, że pozwala poznać
615

208

prawnego z tej perspektywy, zgodzić należy się z T. Gizbertem-Studnickim, iż wyłania się tu
pewna niespójność. Krąg osób, dla których przeznaczone są teksty prawne, a to których
uznaje się za adresatów zakodowanych tutaj norm prawnych, nie do końca pokrywa się z
kręgiem osób posiadających wiedzę i umiejętności, które ustawodawca zakłada u odbiorców
tekstów prawnych i, konsekwentnie, na które orientuje się sposób ich sformułowania. O ile
wśród adresatów normy prawnych znajdują się również (w przeważającej mierze) osoby
spoza kręgu profesjonalistów, tak znajomości reguł interpretacyjnych oraz umiejętności
posługiwania się nimi można oczekiwać wyłącznie od prawników. Innymi słowy,
kompetencję językową z zakresu języka prawnego, jak ujmuje to zaś wskazany autor –
kompetencję komunikacyjną w zakresie tekstów prawnych, przypisać można tylko osobom,
które dysponują prawniczym wykształceniem617.
W miejscu tym godzi się przytoczyć tezę B. Brożka o stabilności znaczenia. Otóż,
niezależnie od obranej metody interpretacji każdy kompetentny użytkownik danego języka
przypisywać będzie wyrażeniom tego języka podobne wiązki znaczeń. Innymi słowy, na
poziomie abstrakcyjnym nie jest możliwe, aby dwóch kompetentnych użytkowników danego
języka rozumiało to samo wyrażenie w sposób istotnie odmienny618. Skoro tak, to również na
poziomie konkretnym rozbieżności te nie mogą być istotne, czemu dowodzi zresztą
okoliczność, iż w życiu codziennym użytkownicy tego samego języka w rzeczy samej są się
w stanie porozumieć619. A contrario, pomiędzy osobami o zróżnicowanej kompetencji
językowej, proces komunikacji może nie zakończyć się sukcesem. Tak będzie natomiast w
przypadku ustawodawcy i zwykłych obywateli, będących zasadniczym odbiorcom tekstów
prawnych.
Jeśli przyjąć teraz, że wykładnia sądowa lub doktrynalna uwzględnia wszystkie te
uwarunkowania tekstu prawnego, to – patrząc z perspektywy jednostki nie posiadającej
prawniczego wykształcenia – oparcie się na języku prawniczym winno być miarodajne dla
poznania jego znaczenia. Co istotne, skoro na znaczenie wyrażenia językowego składają się

całokształt kultury prawniczej. Praktyka dotyczy co do zasady określonej dziedziny prawa, w związku z czym
zdobyte w ten sposób wiedza i umiejętności będą miały charakter wybiórczy. Ibid., s. 122-123.
617
T. Gizbert-Studnicki, Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej..., op. cit., s. 92. Tak również M.
Dąbrowska-Kardas, Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego..., op. cit., s. 52; S. Żółtek,
Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień semantycznej strony zakazu
karnego..., op. cit., s. 139-140. Zob. także K.S. Gallant, The principle of legality in international and
comparative criminal law..., op. cit., s. 55.
618
B. Brożek, Granice interpretacji..., op. cit., s. 149; B. Brożek, Poza interpretację..., op. cit., s. 21.
619
B. Brożek, Poza interpretację..., op. cit., s. 21.
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cechy konstytutywne przypisywane mu przez kompetentnych użytkowników języka, w
którym wyrażenie to zostało sformułowane, a kompetencję językową z zakresu języka
prawnego mają osoby posiadające prawnicze wykształcenie, których wypowiedzi na temat
obowiązującego prawa tworzą zarazem język prawniczy, pokusić się można o konstatację, że
znaczenie poszczególnych wyrażeń języka prawnego kształtuje się właśnie w oparciu o ów
język prawniczy620. Chcąc dowiedzieć się zatem, jakie jest „właściwe” znaczenie tekstu
prawnego, winno się prześledzić wypowiedzi prawników, zwłaszcza zaś orzecznictwa (czyli
prawników-osób pełniących funkcję sędziego) i piśmiennictwa (prawników-przedstawicieli
nauki prawa), które uznać należy niewątpliwie za najbardziej autorytatywne 621. Warto
nadmienić, iż w języku prawniczym znaleźć można również właściwą treść pojęcia objętego
definicją legalną bądź definicją kontekstową. Definicja zaprojektowana przez ustawodawcę
niejednokrotnie wymagać bowiem będzie doprecyzowania dla potrzeb praktyki stosowania
prawa, także nauki. Za S. Żółtkiem wskazać można w ramach przykładu pojęcia „osoby
pełniącej

funkcję

„młodocianego”

622

publiczną”,

„funkcjonariusza

publicznego”,

„dokumentu”

i

. Z tej perspektywy wśród dyrektyw wykładni językowej dyrektywie

języka prawniczego winno się przypisać pozycję równorzędną z dyrektywą języka prawnego
jako komplementarnym źródłem poznania znaczenia pojęcia użytego w tekście prawnym.
Uwagi wymaga w tym miejscu koncepcja pojęć technicznoprawnych, czyli pojęć, które
uzyskują swoiste znaczenie – tylko i wyłącznie – na potrzeby normy prawnej. Ich istotę
sprowadzić można do określenia sfery rzeczywistości pozajęzykowej relewantnej z punktu
widzenia danej normy prawnej, a to stanu faktycznego, do którego będzie można zastosować

620

Na marginesie, o ile u M. Dąbrowskiej-Kardas spotkać się można ze stwierdzeniem, iż język prawny – w
przeciwieństwie do języka prawniczego – jest „z góry określony”, tak chodzi tu raczej o to, iż zbiór wyrażeń
tego języka jest zamknięty (przynajmniej na dany moment, do czasu nowelizacji), nie zaś że ich znaczenie jest
„z góry określone”. Por. M. Dąbrowska-Kardas, Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu
karnego..., op. cit., s. 54, oraz W. Patryas, Definiowanie pojęć prawnych, Poznań 1997., s. 109.
621
W ramach języka prawniczego zwykło się odrębnie mówić o języku prawniczym orzecznictwa (decyzje
stosowania prawa) i języku prawniczym prawoznawstwa (wypowiedzi przedstawicieli nauki prawa), nadto zaś,
jako swoiste dopełnienie, języku prawniczym potocznym. Zob. zwłaszcza K. Opałek i J. Wróblewski, Prawo metodologia, filozofia, teoria prawa..., op. cit., s. 149, 153-156. W niniejszej pracy uwaga skupia się na dwóch
pierwszych, jako że to orzecznictwo i piśmiennictwa mają mieć, zgodnie z poprzednimi uwagami, realny wpływ
na kształtowanie się znaczenia pojęć z zakresu języka prawnego.
622
S. Żółtek, Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień
semantycznej strony zakazu karnego..., op. cit., s. 241 i cytowane orzecznictwo i literatura. Zob. także L.
Leszczyński, „Językowe reguły wykładni prawa. Rodzaje argumentów i ich miejsce w procesie rekonstrukcji
normy prawnej”, op. cit., s. 1083.
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przewidziane tutaj konsekwencje prawne623. Mianem takim określa się przy tym zarówno
pojęcia stworzone na potrzeby prawa, nie mające swojego odpowiednika w języku
powszechnym, jak i takie, które będąc de facto wyrażeniami języka powszechnego uzyskały
specjalistyczne „prawne” znaczenie. O czym była już uprzednio mowa, taka specjalizacja
znaczeniowa może nastąpić nie tylko w drodze definicji legalnej lub definicji kontekstowej,
ale także na skutek praktyki sądowej oraz, w pewnym sensie, rozwoju dogmatyki prawa624.
Skoro tak, to – co istotne z perspektywy niniejszej pracy – każde pojęcie języka prawnego ma
potencjalnie charakter technicznoprawny625. Wzgląd na zasadę efektywności prawa
przemawiać bowiem może za przypisaniem danemu wyrażeniu znaczenia specjalistycznego,
odbiegającego od języka powszechnego, nie tylko na etapie stanowienia prawa (definicja
legalna, definicja kontekstowa), ale również – rzec można, podług bieżących potrzeb
wymiaru sprawiedliwości – na etapie stosowania prawa (wykładnia operatywna, ewentualnie
wykładnia doktrynalna). Innymi słowy, w zależności od potrzeb wymiaru sprawiedliwości
organ stosujący prawo przyporządkować może danemu wyrażeniu języka prawnego bądź
znaczenie potoczne, bądź znaczenie specjalistyczne, prawnicze626. Co więcej, definicja
legalna przyjęta na potrzeby danej regulacji niekoniecznie brana będzie pod uwagę na gruncie
innej dziedziny prawa. Przykładowo, wynikający z art. 7 oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawa z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji627 zakres znaczeniowy pojęcia „broń palna” uznaje się za
miarodajny dla wyznaczenia zakresu kryminalizacji art. 263 § 2 k.k., gdzie pojęcie to użyte
zostało dla określenia znamienia czynności wykonawczej628. Zakres znaczeniowy pojęcia
„środek odurzający”, wynikający, zgodnie z art. 4 pkt 26 u.p.n., z załącznika nr 1 do
przedmiotowej ustawy, nie będzie już jednak znajdował zastosowania przy wykładni
znamienia środka odurzającego z art. 178a k.k.629. Wydaje się, że w tych akurat przykładach
623

S. Żółtek, Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień
semantycznej strony zakazu karnego..., op. cit., s. 227. Zob. także I. Andrejew, Ustawowe znamiona czynu.
Typizacja i kwalifikacja przestępstwa..., op. cit., s. 107.
624
S. Żółtek, Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień
semantycznej strony zakazu karnego..., op. cit., s. 228.
625
Tak również Ibid., s. 244.
626
Por. I. Andrejew, Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstwa..., op. cit., s. 108,
gdzie mowa o potrzebach polityki karnej. Zob. także B. Wróblewski, Język prawny i prawniczy..., op. cit., s. 58 i
n.
627
Tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1839.
628
Por. uchwała SN z 29 stycznia 2004 r., I KZP 39/03, OSNKW 2004, Nr 2, poz. 13; postanowienie SN z
22 stycznia 2003 r., I KZP 40/02, OSNKW 2003, Nr 1-2, poz. 11; postanowienie SN z 22 stycznia 2003 r., I
KZP 46/02, Prok.i Pr.-wkł. 2003, Nr 3, poz. 10. Zob. także C. Sońta, „Wybrane zagadnienia granic wykładni w
prawie karnym w świetle zasady nullum crimen sine lege”, op. cit., s. 286 i n.
629
Por. uchwała SN z 27 lutego 2007 r., I KZP 36/06, OSNKW 2007, Nr 3, poz. 21.
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za relewantne kryterium wzięto – właśnie – ratio legis regulacji630. Dobrem chronionym w
przypadku art. 263 § 2 k.k. jest bowiem bezpieczeństwo publiczne i indywidualne związane z
nielegalnym wytwarzaniem lub posiadaniem broni, co zdaje się bezpośrednio nawiązywać
właśnie do regulacji administracyjnoprawnej631. Przepis art. 178a k.k. ukierunkowany jest
tymczasem na ochronę rozmaitych dóbr prawnych w warunkach komunikacji lądowej,
wodnej lub powietrznej, co tylko pośrednio pozostaje w związku z przedmiotem regulacji
przeciwdziałania narkomanii632.
Mówiąc o cechach języka prawnego wskazać jednocześnie należy, iż – tak jak język
powszechny – nie jest on wartością niezmienną. Na co zwraca uwagę B. Wróblewski, „[…]
język prawny nie jest zamknięty w księgach, a znajduje się w ciągłym ruchu. Dogmatycy
starają się go zmienić z praktycznych lub teoretycznych względów, a jednocześnie sam on
ulega zmianom […] pod wpływem zmian w tych językach, z których czerpał
ustawodawca”633. Konsekwentnie, w zależności od identyfikowanych na bieżąco potrzeb
wymiaru sprawiedliwości znaczenie odnośnych pojęć może ulec modyfikacji. Modyfikacja
taka może nastąpić rzecz jasna za sprawą ustawodawcy, w drodze nowelizacji tekstu
prawnego. W zależności przy tym od źródła, z którego prawnicy czerpią owo znaczenie,
może to również nastąpić na skutek „przesunięcia semantycznego” na gruncie samego języka
prawniczego lub języka powszechnego, z tym zastrzeżeniem, że gdyby zidentyfikowana
zmiana była nieadekwatna do potrzeb wymiaru sprawiedliwości istnieje możliwość

630

Szerzej o tym problemie L. Wilk, Z problematyki wykładni prawa karnego..., op. cit., s. 12 i n.
Na gruncie sprawy I KZP 40/02, odpowiednio I KZP 46/02, Sąd Najwyższy podnosi zresztą: „W
kontekście normy zawartej w art. 263 § 2 k.k. nie można jednak twierdzić, że kodeks karny oraz ustawa o broni i
amunicji mają do spełnienia różne cele. Dobrem chronionym przepisem z art. 263 § 2 k.k. jest nie tylko ochrona
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli przed zagrożeniem, jakie stwarza niekontrolowane posiadanie
broni palnej, ale także, przynajmniej pośrednio, dobrem chronionym jest ustanowiony przez państwo tryb
kontroli obrotu i posiadania tej broni, określony szczegółowo i poddany rygorom administracyjnym w ustawie o
broni i amunicji”.
632
Przyjmując, że przedmiotem ochrony art. 178a k.k. jest bezpieczeństwo w komunikacji, Sąd Najwyższy
we wskazanej uchwale z 27 lutego 2007 r. podnosi w tym kontekście: „Trudno […] wskazać racje, dla których
obniżona sprawność psychomotoryczna (drżenie rąk, niezborność ruchów, zawroty głowy, podwójność widzenia
lub osłabienie ostrości wzroku, osłabienie refleksu, senność, osłabienie uwagi, ospałość) miałaby być przez
ustawodawcę uznana za stwarzającą niebezpieczeństwo dla komunikacji, uzasadniające kryminalizację, zaś
podobnego stopnia niebezpieczeństwo związane z takimi objawami, jak zakłócenie logicznego myślenia,
urojenia wzrokowe i słuchowe, zaburzenia poczucia czasu i przestrzeni, stan euforyczny lub fałszywe poczucie
zwiększonej sprawności, wywołane przez zażycie środków niezaliczonych przez ustawę z 2005 r. do środków
odurzających - miałoby takiej kryminalizacji nie uzasadniać”.
633
B. Wróblewski, Język prawny i prawniczy..., op. cit., s. 86.
631
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przypisania takiemu pojęciu odpowiedniego znaczenia specjalistycznego 634. Godzi się
nadmienić, iż zidentyfikowana cecha języka prawnego zdaje się podważać deklaratoryjną
teorię wykładni, obecną zwłaszcza w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z
którą treść normy prawnej jest jednakowa przez cały czas jej obowiązywania, a zmiana linii
wykładniczej oddziałuje ex tunc635.
Specyficznym przykładem może być wykładnia pojęcia „włamanie” w zakresie, w jakim
cechą konstytutywną przypisywaną mu na gruncie języka prawniczego było wdarcie się do
„pomieszczenia zamkniętego”. O ile cecha ta wykluczała uznanie za kradzież z włamaniem
zaboru mienia poprzedzonego pokonaniem zabezpieczenia nie stanowiącego takiego
pomieszczenia, w szczególności ogrodzonego jedynie siatką czy płotem (żywopłotem) 636, tak
w wyroku Sądu Najwyższego z 24 czerwca 2010 r.637 stwierdza się, że przyjęty wówczas
wymóg nie ma charakteru stricte ustawowego, w związku z czym nie można mu przypisywać
znaczenia normatywnego638. Odrzuca się tym samym jedną z cech konstytutywnych
przypisywaną pojęciu włamania w języku prawniczym i zbliża niejako do jego powszechnego
znaczenia, gdzie obok elementu użycia siły fizycznej wymienia się element naruszenia
zabezpieczenia w ogóle639. Za argument in favorem uznaje się tutaj okoliczność
pozajęzykową w postaci powszechności tego typu zabezpieczenia także w stosunku do mienia
o znaczącej wartości. Notabene, potwierdzenie znajduje tutaj teza L. Gardockiego, że cechy
konstytutywne wypracowane w orzecznictwie lub piśmiennictwie są mniej stabilne niż te
zakreślone przez ustawodawcę.
Innym przykładem może być tutaj pojęcie „gwałt na osobie”, użyte w art. 130 § 3 k.w.
jako jedna z alternatywnych przesłanek wyłączających kontrawencjonalizację czynów
kradzieży i przywłaszczenia. Choć na gruncie poprzedniego stanu prawnego ukształtowało się
w języku prawniczym swoiste znaczenie tego pojęcia jako kwalifikowanej przemocy wobec
634

Tak również M. Królikowski, Problemy wykładni w prawie karnym, „Edukacja prawnicza”, 2007, nr 12.;
s. 7-8; P. Wiatrowski, Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego..., op.
cit., s. 266.
635
Por. zwłaszcza uchwała TK z 7 marca 1995 r., W 9/94, OTK 1995, Nr 1, poz. 20. Zob. także L.
Morawski, Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz..., op. cit., s. 30-31; T. Gizbert-Studnicki, „Teoria
wykładni Trybunału Konstytucyjnego”, op. cit., s. 84.
636
Zob. zwłaszcza uchwała SN z 25 czerwca 1980 r., VII KZP 48/78, OSNKW 1980, Nr 8, poz. 65.
637
Wyrok SN z 24 czerwca 2010 r., V KK 388/09, OSNKW 2010, Nr 9, poz. 82.
638
Jak czytamy, „Sąd Najwyższy w powołanej uchwale z dnia 25 czerwca 1980 r. przyjął, że jednym z
warunków kwalifikacji czynu jako kradzieży z włamaniem jest pokonanie materialnej przeszkody
zabezpieczającej » pomieszczenie zamknięte «. Nie można jednak nie dostrzec, że określenie » pomieszczenie
zamknięte « nie jest terminem ustawowym, a więc znaczenia normatywnego mieć nie może”.
639
Por. J. Wróblewski, Kradzież z włamaniem. Z zagadnień rozumienia tekstów prawnych..., op. cit., s. 234.
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osoby, gdzie szczególne natężenie siły fizycznej stanowiło cechę odróżniającą „gwałt na
osobie” od również występującego w języku prawnym pojęcia „przemoc wobec osoby”, na
gruncie aktualnie obowiązującego kodeksu Sąd Najwyższy wrócił do potocznego rozumienia
tego wyrażenia – jako synonimicznego względem „przemocy wobec osoby”. Uzasadnieniem
była tutaj zmiana kontekstu normatywnego (systemowego) oraz niespójność aksjologiczna640.
Zgodzić należy się w świetle powyższego z S. Żółtkiem, iż podnoszona niekiedy teza
jakoby akty prawne konstruowane były w języku powszechnym ma raczej deklaratoryjny
charakter641. Jest to język prawny, który odwoływać się będzie albo do reguł semantycznych
języka powszechnego, albo swoistych reguł semantycznych – przyjętych na potrzeby normy
prawnej przez ustawodawcę lub wypracowanych przez orzecznictwo sądowe, ewentualnie
dogmatykę prawa. Co ciekawe, patrząc z perspektywy jednostki, która zawczasu chciałaby
ustalić ewentualne konsekwencje prawnokarne swojego zachowania, teza o prymacie języka
powszechnego z tego powodu wydaje się szkodliwa, że poprzestanie na potocznym
rozumieniu tekstu ustawy karnej częstokroć nie będzie wystarczające dla samozabezpieczenia
się przed sankcją karną. Mając na względzie, że o właściwym znaczeniu wyrażeń języka
prawnego rozstrzygać będzie faktyczne użycie tychże pojęć przez osoby posiadające
kompetencję językową z tego zakresu, analiza języka prawniczego jest tutaj nieodzowna642.
Tezę tę poprzeć można słowami T. Gizberta-Studnickiego, iż: „[…] jedną z najważniejszych
funkcji społecznych zawodu prawniczego jest przetwarzanie informacji zawartych w
oryginalnych tekstach prawnych w taki sposób, by były one dostępne dla osób nie
dysponujących umiejętnościami niezbędnymi dla rozumienia tekstów oryginalnych” 643. Z tej
perspektywy oryginalne teksty prawne uznać należy za źródło informacji o prawie przede
wszystkim dla owych profesjonalistów, czemu odpowiada zresztą fakt, że w praktyce
jednostka czerpie raczej informację o prawie z tzw. pośrednich źródeł poznania prawa644. O
tym zaś, iż ustawodawca liczy się z faktem niedostatecznej kompetencji językowej z zakresu
640

Zob. zwłaszcza uchwała SN z 17 grudnia 2008 r., I KZP 27/08, OSNKW 2009, Nr 1, poz. 1. Sprawa ta
zostanie szerzej przedstawiona w części II pracy.
641
S. Żółtek, Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień
semantycznej strony zakazu karnego..., op. cit., s. 139-140.
642
Tak również T. Dukiet-Nagórska, „Znaczenie zasady proporcjonalności dla wykładni przepisów
prawnokarnych”, op. cit., s. 173.
643
T. Gizbert-Studnicki, Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej..., op. cit., s. 123.
644
Por. m.in. Ibid., s. 129; W. Wróbel i A. Zoll, Polskie prawo karne: część ogólna..., op. cit., s. 118-119; L.
Lernell, Podstawowe zagadnienia penologii..., op. cit., s. 116-117. Zob. także A. Turska, „Poczucie prawne” a
świadomość prawna, „Państwo i Prawo”, 1961, nr 2., s. 25; A. Turska, O niektórych teoriach społecznej
znajomości prawa, [w:] Studia z teorii prawa, red. S. Ehrlich, Warszawa 1965., s. 197-199; J. Wróblewski,
Rozumienie prawa i jego wykładnia..., op. cit., s. 48.
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języka prawnego u odbiorców tekstów prawnych, świadczyć mogą przepisy proceduralne, w
których nakłada on na organy stosujące prawo obowiązek objaśnienia stronom w toku
postępowania ich sytuacji prawnej czy objaśnienia treści stosowanego prawa materialnego w
uzasadnieniach wydawanych orzeczeń. Przypisuje się im rolę swoistego pośrednika w
procesie poznania prawa przez jednostkę645. Rolę taką należałoby również przypisać
profesjonalnemu pełnomocnikowi, który na bieżąco może informować stronę o jej sytuacji
prawnej, względnie udzielić stosownej porady prawnej na wcześniejszym etapie. W tych
kategoriach traktować też należy pisemne zbiory orzecznictwa i literaturę przedmiotu, z
którymi jednostka może się, przynajmniej teoretycznie, zapoznać samodzielnie.
Zastanowić się teraz należy, jak wyglądałby w świetle powyższego nakaz wykładni
literalnej, zakaz wykładni rozszerzającej i zakaz analogii. Godzi się od razu zastrzec, że
postulaty te zakładają, iż znaczenie odnośnego pojęcia z zakresu języka prawnego jest
określone, w związku z czym można w danym przypadku wskazać, iż przyjęty sposób jego
rozumienia jest literalny, odpowiednio zawężający lub rozszerzający w stosunku do
literalnego, albo jest przejawem wnioskowania per analogiam. Założenie to tylko pozornie
kłuci się z powyższymi ustaleniami dotyczącymi wieloznaczności czy niedookreśloności
znaczenia. Jak wskazywano, cecha potencjalnej wieloznaczności jest pochodną zmienności
znaczenia w czasie. W danym momencie czasu da się co do zasady ustalić możliwe znaczenia
odnośnego pojęcia również na gruncie języka prawnego. Choć każde wyrażenie języka
prawnego jest potencjalnie pojęciem technicznoprawnym, w danym momencie czasu da się
zazwyczaj stwierdzić, jakie znaczenie (specjalistyczne czy powszechne) jest mu
przypisywane646. Problem sprowadza się „co najwyżej” do tego, iż częstokroć, z uwagi na
brak zgody wśród prawników co do znaczenia danego pojęcia, w języku prawniczym będzie
można znaleźć różne sposoby jego rozumienia. W ramach przykładu, o ile zakaz wykładni
synonimicznej wyrażeń „gwałt na osobie” i „przemoc wobec osoby” został poniekąd
„zdyskwalifikowany” uchwałą Sądu Najwyższego z 30 czerwca 2008 r.647, jeszcze we
wrześniu tego roku inny skład Sądu Najwyższego orzekając w postępowaniu kasacyjnym
uznał przemoc kwalifikowaną za cechę konstytutywną pojęcia gwałtu (w tym przypadku
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T. Gizbert-Studnicki, Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej..., op. cit., s. 129.
S. Żółtek, Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień
semantycznej strony zakazu karnego..., op. cit., s. 244-245.
647
Uchwała SN z 30 czerwca 2008 r., I KZP 10/08, OSNKW 2008, Nr 7, poz. 53.
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powołując się na zasadę zaufania jednostki do państwa)648. Istniejący w danym momencie
czasu dorobek interpretacyjny (tak orzeczniczy, jak i doktrynalny) może być tym samym
sprzeczny, a to danemu pojęciu przypisywać się będzie znaczenie specjalistyczne albo
znaczenie potoczne. Zgodzić należy się tymczasem z M. Zirkiem-Sadowskim, iż wobec braku
jednej normatywnej koncepcji wykładni prawa taki spór interpretacyjny będzie de facto
sporem o wartości, którym w danym przypadku winno się przyznać pierwszeństwo649.
W miejscu tym odnieść się należy do tezy, iż w przypadku praktyki sądowej i dogmatyki
prawa o ukształtowaniu się znaczenia znamienia technicznoprawnego mówić można dopiero
wtedy, gdy wykładnia operatywna ma charakter utrwalony, jednolity, względnie gdy
subsumcja wiążąca się z przyjmowaniem dodatkowych cech charakteryzujących stan
faktyczny jest powtarzalna650. Zważywszy, że na znaczenie wyrażenia językowego z zakresu
języka prawnego składać się mają cechy konstytutywne przypisywane mu przez osoby
posiadające kompetencję językową z tego zakresu, przyjąć by jednak należało, że wypowiedzi
orzecznictwa czy piśmiennictwa kształtują owo znaczenie niezależnie od tego, czy danemu
sposobowi przyporządkowania znaczenia, wariantowi interpretacyjnemu, można przypisać
przymiot utrwalonej wykładni (odpowiednio subsumcji). Wszak, o czym była mowa we
wprowadzeniu do niniejszej pracy, mówienie o jednej „właściwej” interpretacji jest kwestią
problematyczną. Wydaje się raczej, że kwestia powtarzalności wykładni winna być
rozpatrywana w kategoriach jednoznaczności i wieloznaczności wyrażeń językowych651.
Tam, gdzie mamy do czynienia z jednolitą i utrwaloną wykładnią danego pojęcia, tam mówić
należy o jednoznaczności, tam z kolei, gdzie brak jednolitości i powtarzalności – o
wieloznaczności. Kompetentni użytkownicy danego języka pozostają bowiem w sporze co do
cech konstytutywnych odnośnego wyrażenia językowego. Te cechy konstytutywne, które
przyporządkowywane są danemu pojęciu w sposób jednolity i utrwalony, odpowiednio
przedmioty lub zjawiska, które mieszczą się w tak wyznaczonym zakresie nazwy, uznać by
należało za pozytywny rdzeń znaczeniowy (jądro znaczeniowe) tego pojęcia, te zaś cechy, co
648

Zob. wyrok SN z 3 września 2008 r., II KK 301/08, KZS 2009, Nr 2, poz. 30, i wyrok SN z 3 września
2008 r., II KK 1/08, KZS 2009, Nr 1, poz. 30.
649
M. Zirk-Sadowski, Precedens a tzw. decyzja prawotwórcza..., op. cit., s. 75-77. Zob. także J. Wyrembak,
Zasada nullum crimen sine lege a wykładnia prawa (ze szczególnym uwzględnieniem pozycji metody
językowej)..., op. cit., s. 91-92.
650
Zob. zwłaszcza S. Żółtek, Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z
zagadnień semantycznej strony zakazu karnego..., op. cit., s. 182-185 i cytowana literatura i orzecznictwo.
651
Por. A. Bielska-Brodziak, Zarzut „błędnej wykładni”..., op. cit., s. 78, gdzie proponuje się zastąpienie
zarzutu „błędnej wykładni” zarzutem „występowania rozbieżności interpretacyjnych w orzecznictwie”.
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do których nie ma spójności, odpowiednio przedmioty lub zjawiska, co do których zachodzą
wątpliwości, czy mieszczą się w zakresie nazwy – za neutralny rdzeń znaczeniowy (sferę
cienia semantycznego).
Chcąc teraz rozgraniczyć wykładnię literalną i wykładnię rozszerzającą oraz wykładnię
prawa w ogóle i analogii, warto odwołać się do koncepcji kandydatur predykatów. Jak zostało
wyjaśnione we wprowadzeniu do niniejszej pracy, rozróżnieniu pozytywnego, neutralnego i
negatywnego rdzenia znaczeniowego danego pojęcia towarzyszą odpowiednio pozytywne,
neutralne i negatywne kandydatury odnośnego predykatu, czyli przedmioty lub zjawiska
uznawane za desygnaty analizowanego pojęcia652. O wykładni literalnej należałoby mówić
wtedy, gdy predykatowi przyporządkowuje się kandydatury pozytywne, czyli te przedmioty
lub zjawiska, które z cała pewnością mieszczą się zakresie znaczeniowym nazwy. Wykładnią
rozszerzająca byłoby przyporządkowanie predykatowi kandydatur neutralnych, co do których
zachodzą wątpliwości, czy mieszczą się w zakresie nazwy. Przypadek analogii zachodziłby z
kolei w sytuacji, gdy predykatowi zostałyby przyporządkowane kandydatury negatywne – co
do których nie ma nawet wątpliwości, iż wykraczają poza zakres nazwy. Innymi słowy,
uznanie przedmiotu lub zjawiska, co do którego brak jest w orzecznictwie lub piśmiennictwie
zgody, czy mieści się on (ono) w zakresie znaczeniowym danej nazwy, za desygnat znamienia
typu czynu zabronionego pod groźba kary, którego nazwa ta jest nośnikiem, stanowić będzie
wykładnię rozszerzającą. Jeśli określony przedmiot lub zjawisko nie zostały, przynajmniej
dotychczas, uznane przez kompetentnych użytkowników języka prawnego za mieszczące się
w zakresie danej nazwy, to uznanie go in concreto za desygnat odnośnego znamienia typu
czynu zabronionego pod groźba kary oznaczać będzie – zgodnie z przyjęta koncepcją –
analogię. Samodzielne poszukiwanie znaczenia w oparciu o przyjęte dyrektywy
interpretacyjne dopuszczalne tylko wtedy będzie dopuszczalne, gdy wyrażenie językowe,
stanowiące znamię typu czynu zabronionego pod groźba kary, nie zostało jeszcze omówione
kompetentnych użytkowników języka prawnego.
Powyższy model odbiega niewątpliwie od powszechnie przyjmowanego paradygmatu
wykładni prawa. Odmiennie pojmuje w szczególności wnioskowanie per analogiam i element
„nowości normatywnej”, przesądzający o prawotwórczym charakterze decyzji 653. W
652

Zob. T. Spyra, Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni...,
op. cit., s. 106-107 i cytowana literatura. Por. przy tym J. Nowacki, Analogia legis..., op. cit., s. 90 i n.
653
Zob. M. Zirk-Sadowski, Precedens a tzw. decyzja prawotwórcza..., op. cit., s. 74-75. Także W. Wróbel,
Prawotwórcze tendencje w orzecznictwie Sądu Najwyższego w sprawach karnych. Mity czy rzeczywistość?, [w:]
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literaturze przedmiotu wyróżnia się jednak dwa pojęcia nowości normatywnej, a to nowość
aksjologicznej i nowość logiczną. Pierwsza odnosi się zasadniczo do sporu o teorię wykładni
prawa i związanego z nim sporu o wartości, w oparciu o które dokonuje się wyboru
konkretnych dyrektyw interpretacyjnych. Nowość logiczna utożsamiana jest z nowością
„treściową” i może wystąpić tylko na gruncie konkretnej koncepcji wykładni oraz przy
zastosowaniu zastosowania konkretnej metody analizy semantycznej – tak aby możliwe było
wychwycenie owej „nowej treści”654. W tym stanie rzeczy, aby móc postawić sensowny
zarzut „nowości normatywnej”, odnieść go należy do nowości logicznej. Uzasadnienie
takiego zarzutu o tyle może jednak nastęczać trudności, iż wymaga zgody co do znaczenia
zadekodowanej w tekście prawnym normy, w stosunku, do którego to sporny rezultat
interpretacyjny miałby mieć charakter nowatorski655. M. Zirk-Sadowski zwraca w tym
kontekście uwagę, że dyskusja rzadko kiedy osiąga poziom wymagany dla postawienia
zarzutu nowości normatywnej (logicznej nowości normatywnej), za którym kryje się
zazwyczaj spór o wykładnię (aksjologiczna nowość normatywna)656. Mając na względzie
przedmiotowe trudności, zaproponowany model rozgraniczenia wykładni od analogii, a
mówiąc inaczej – decyzji stosowania prawa o charakterze nie-prawotwórczym od decyzji
prawotwórczej, umożliwia postawienie sensownego zarzutu nowości normatywnej i jako taki
może znaleźć praktyczne zastosowanie.
Przyjęte w niniejszej pracy założenie, iż granica wykładni językowej wyznaczana jest
przez tzw. możliwe znaczenie językowe, czyli – jak ujmuje to T. Spyra – cały „potencjał
znaczeniowy związany z danym słowem”657, koresponduje niewątpliwie z powyższymi
ustaleniami co do wieloznaczności wyrażeń językowych z zakresu języka prawnego. Z tej
perspektywy za wykładnię dopuszczalną uznać by trzeba zarówno oparcie się na
powszechnym znaczeniu przypisywanym danemu wyrażeniu językowemu, jak również
oparcie się na znaczeniu specjalistycznym, prawniczym658. W tonie zdaje się również
wypowiadać T. Dukiet-Nagórska, która dopuszczając możliwość wyboru jednego z pośród
W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci prof. Andrzeja Wąska, red. L. Leszczyński,
E. Skrętowicz, i Z. Hołda, Lublin 2005., s. 384.
654
M. Zirk-Sadowski, Precedens a tzw. decyzja prawotwórcza..., op. cit., s. 75-77
655
M. Zirk-Sadowski, Problem nowości normatywnej..., op. cit., s. 59. Zob. także J. Wróblewski,
Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego..., op. cit., s. 191; S. Pomorski, Z problematyki tzw. normotwórczej
działalności sądów w prawie karnym, „Państwo i Prawo”, 1980, nr 8–9., s. 368.
656
M. Zirk-Sadowski, Problem nowości normatywnej..., op. cit., s. 59.
657
T. Spyra, Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni..., op.
cit., s. 52.
658
Ibid., s. 52-53.
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możliwych znaczeń językowych odnośnego pojęcia, zastrzega że wykładnia językowa ma
charakter nieprzekraczalny659. Taka perspektywa oznacza z kolei, że owe neutralne
kandydatury predykatu objąć należy możliwym znaczeniem językowym. Idąc dalej, zakaz
wykładni rozszerzającej traci rację bytu. Postulat lex stricta odnieść można sensownie tylko
do zakazu analogii.
Za symptomatyczną w świetle powyższego uznać należy uchwałę Sądu Najwyższego z 27
lutego 2007 r.660, dotyczącą wskazywanego już znamienia środka odurzającego z art. 178a
k.k. Przesądzono tu mianowicie, iż użyte w art. 178a k.k. pojęcie „środek odurzający”
obejmuje nie tylko środki odurzające w myśl art. 4 pkt 26 u.p.n., ale także inne substancje
pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy, a
których zażycie powoduje obniżenie sprawności kierowania pojazdem. Jakkolwiek pogląd ten
wyrażny był w literaturze przedmiotu, znajdywał zarazem oparcie w orzecznictwie Sądu
Najwyższego wypracowanym na gruncie poprzedniego stanu prawnego, dominujące było
stanowisko odmienne, zgodnie z którym znamię środka odurzającego winno się interpretować
wąsko, przez pryzmat art. 4 pkt 26 u.p.n. Zdaniem K. Krajewskiego szeroką wykładnię
przedmiotowego znamienia, abstrahująca od ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, uznać by
wręcz należało za analogię661. W uzasadnieniu wskazanej uchwały wyjaśnia się tym niemniej,
iż: „Przyjęta w niniejszej uchwale interpretacja, jest więc zbieżna z tymi poglądami w
piśmiennictwie, które opowiadają się za szerokim pojęciem » środka odurzającego «. Wobec
tego i do niej odnosić się mogą zarzuty (nie poparte argumentacją) podniesione przez K.
Krajewskiego […], że przyjęcie tak szerokiej interpretacji jest zastosowaniem niedozwolonej
w prawie karnym analogii. Z zarzutem tym nie można się zgodzić. Z zastosowaniem analogii
mamy wszak do czynienia wtedy, gdy przy ustalonym, przyjętymi metodami wykładni,
zakresie przepisu stosujemy ów przepis również do sytuacji tym zakresem nieobjętych. Zarzut
analogii w tym wypadku byłby trafny tylko wtedy, gdybyśmy wcześniej zgodzili się ze
zdaniem K. Krajewskiego, że » jedyną dopuszczalną […] interpretacją de lege lata jest
przyjęcie, że pojęcie środka odurzającego musi być rozumiane w taki sam sposób na gruncie
kodeksu karnego, jak i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także wszystkich innych
659

Por. T. Dukiet-Nagórska, „Znaczenie zasady proporcjonalności dla wykładni przepisów prawnokarnych”,
op. cit., s. 173-176. Zob. także T. Dukiet-Nagórska, „Wykładnia przepisów prawnokarnych a konstytucyjne
zasady tyczące odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 60.
660
Uchwała SN z 27 lutego 2007 r., I KZP 36/06, OSNKW 2007, Nr 3, poz. 21.
661
Por. K. Krajewski, Pojęcie środka odurzającego na gruncie kodeksu karnego, „Państwo i Prawo”, 2003,
nr 11., s. 33.
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ustaw «. Wiele argumentów, przytoczonych wyżej, wskazuje jednak na brak podstaw do
takiego kategorycznego stwierdzenia”.
Odwołując się do poczynionych w tym punkcie ustaleń zgodzić należy się z Sądem
Najwyższym, iż o analogii nie można w tym przypadku mówić. Zważywszy jednak, że
podmioty dysponujące odpowiednią kompetencją językową z zakresu języka prawnego
pozostawały w sporze co do znaczenia odnośnego pojęcia, mielibyśmy tu do czynienia z
wykładnią rozszerzającą. Przy przyjęciu koncepcji możliwego znaczenia językowego jako
granicy wykładni, przypisanie jednostce odpowiedzialności karnej na podstawie takiego
rezultatu interpretacyjnego będzie dopuszczalne.
4.4. Podsumowanie
Gwarancja przewidywalności konwencji prawnokarnych oparta o przepis ustawy karnej
wymagałaby, aby wszystkie elementy niezbędne do rekonstrukcji istoty czynu zabronionego
wynikały bezpośrednio z ustawy. Jeśli ustawodawca realizuje postulat lex scripta et certa
tylko w pewnym stopniu, a ciężar dookreślenia znamion przestępstwa „powierza”
orzecznictwu, licząc się zarazem z tym, iż w pewnym zakresie bazuje ono na poglądach
doktryny, to działanie takie nie powinno pozbawiać jednostki gwarancji, jakie zapewniałaby
jej jasna i precyzyjna typizacja na poziomie ustawy. Poszanowanie prawa do bezpieczeństwa
prawnokarnego wymagałoby, aby także w tym przypadku obowiązywał zakaz retroakcji
rozumiany jako zakaz interpretowania danego przepisu w sposób odmienny niż ten, z którym
jednostka mogła się zapoznać w chwili czynu, w tym o zakazie reinterpretacji zakresu
kryminalizacji na niekorzyść oskarżonego.
Szczególną uwagę zwrócić należy na okoliczność, iż skoro osoby niedysponujące
wystarczającą kompetencją językową z zakresu języka prawnego nie są w stanie zrozumieć
tekstu prawnego, to tym bardziej nie są w stanie przewidzieć, jakie konsekwencje prawne
powiązane zostały przez ustawodawcę z określonym stanem faktycznym662. Z tej
perspektywy postulat przewidywalności konsekwencji prawnokarnych opartej o sam przepis
ustawy karnej co do zasady wydaje się niemożliwy do zrealizowania. Odpowiednio, skoro
kluczową rolę w procesie poznania prawa przez osoby nieposiadające kompetencji językowej
z zakresu języka prawnego pełnią osoby posiadające takową kompetencję, to taką kluczową
rolę pełnić one będą również w procesie „samozabezpieczenia” się przed sankcją karną. Z
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W tym tonie T. Gizbert-Studnicki, Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej..., op. cit., s. 124.
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drugiej strony, przewidywalności konsekwencji prawnokarnych oparta o przepis ustawy
karnej i wyrosły na jego podstawie dorobek interpretacyjny koresponduje z takimi cechami
znaczenia wyrażen językowych z zakresu języka prawnego, jak społeczna proweniencja,
kontekstowość i zmienność w czasie. Zważywszy że znaczenie wyrażeń językowych
kształtowane jest przez sposób, w jaki posługują się nimi kompetentni użytkownicy danego
języka, a na gruncie języka prawnego za kompetentnych użytkowników uznać należy, oprócz
ustawodawcy, osoby z prawniczym wykształceniem, w tym osoby piastujące urząd sędziego i
przedstawicieli nauki prawa, wypracowane przez nich poglądy interpretacyjne na moment
popełnienia przestępstwa, uznać należy za miarodajne dla określenia znaczenia tekstu
prawnego w chwili czynu.
Co znamienne, jeśli przewidywalność oparta o przepis prawa stanowić miała
„maksymalny”

standard

ochrony

bezpieczeństwa

prawnokarnego

jednostki,

a

przewidywalność oparta o „poradę prawną” – standard „minimalny”, to należy w tym miejscu
skonstatować, że owo minimum stanowi dziś właściwie maksimum ochrony, na jakie liczyć
może jednostka. Innymi słowy, przy odstąpieniu od pełnej realizacji postulatów ustawowej
określoności i ścisłej wykładni prawa karnego, dotychczasowe maksimum nie jest w stanie
zapewnić jednostce żadnych konkretnych gwarancji.
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5. Materialne uwarunkowania zasady nullum crimen sine lege
5.1. Uwagi wstępne
Analiza formalnych uwarunkowań zasady nullum crimen sine lege wymaga uzupełnienia
o uwarunkowania materialne. Pojęcia tego używana się na potrzeby niniejszej pracy dla
określenia merytorycznego uzasadnienie obowiązywania przedmiotowej zasady. Choć
doniosłość samej idei przewidywalności konsekwencji prawnokarnych nie powinna dziś
budzić wątpliwości – mamy tu bowiem do czynienia z rozpoznawanym na arenie
międzynarodowej prawem podmiotowym człowieka do bezpieczeństwa prawnokarnego, tak
wymóg ustawowej wyłączności, maksymalnej określoności i ścisłej wykładni prawa karnego
zdaje się dezaktualizować. Abstrahując w tym momencie od problemu braku kompetencji
językowej z zakresu języka prawnego po stronie zwykłych obywateli, zauważyć należy, że
współczesna praktyka legislacyjna wcale nie zmierza do minimalizowania ewentualnej
niepewności co do zakresu kryminalizacji. Co więcej, jak wynika zarówno z orzecznictwa
polskiego Trybunału Konstytucyjnego, jak i ze strasburskiego case law, z góry się w zasadzie
przyjmuje, że komunikatywność przepisu prawnokarnego nie musi być absolutna. Wartość w
postaci pewności prawa zastępuje się elastycznością prawa ze wskazaniem na konieczność
skutecznego reagowania na bieżące potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Zadać należy sobie w
związku z tym pytanie, czy związanie władzy sądowniczej tekstem ustawy karnej – nawet,
gdyby w praktyce dało się to osiągnąć – jest w ogóle pożądane. Już w tym miejscu godzi się
zaznaczyć, że przewidywalność konsekwencji prawnokarnych oparta o dotychczasowy
dorobek orzeczniczy ma tę niewątpliwą przewagę, że stanowi niejako kompromis pomiędzy
pewnością prawa i jego elastycznością. Rekonstrukcja wzoru karalnego zachowanie nie
opiera się tutaj wyłącznie na przepisie ustawy.
Przedstawiona problematyka poruszona zostanie z różnych perspektyw, kolejno: zasady
państwa prawa, zasady zaufania obywatela do państwa i prawa, zasady trójpodziału władzy
państwowej, zasady demokracji, zasady równości wobec prawa, zasady wolności człowieka i
zasady winy. Zastrzec przy tym należy, że perspektywy te nie mają charakteru rozłącznego.
Wręcz odmiennie – są wzajemnie powiązane. Przyjmując co więcej, że państwem prawa
nazwać można tylko takie państwo, które odpowiednio: zapewnia poszanowanie rządów
prawa, tworzy prawo stanowiące realną wskazówkę dla obywateli, rozdziela władzę
ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, zapewniając jednocześnie szeroki udział
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społeczeństwa w sprawowaniu władzy państwowej, wprowadza równą możliwość realizacji
praw i wolności obywatelskich, szanuje nietykalność osobistą i autonomię jednostki oraz
warunkuje odpowiedzialność karną od subiektywnego elementu winy, rozważania niniejsze
można by właściwie ograniczyć – właśnie – do zasady państwa prawa. Jasność wywodu
wymaga jednak pewnej systematyzacji wyników badań.
5.2. Zasada państwa prawa
W literaturze przedmiotu nie budzi wątpliwości, iż zasada nullum crimen sine lege
stanowi nie tylko fundament nowoczesnego prawa karnego, lecz również element ogólnej
zasady praworządności właściwej dla państwa prawa663. Jak ujmuje to K.S. Gallant,
określoność prawa i zakaz retroaktywności stanowią swoiste minimum stawianych tutaj
wymagań664. Takie stanowisko

obecne jest

również

w orzecznictwie Trybunału

Konstytucyjnego, który przed wejściem w życie Konstytucji RP z 1997 r. zwykł
wyprowadzać zasadę nullum crimen sine lege właśnie z klauzuli (demokratycznego) państwa
prawa. W postanowieniu z 25 września 1991 r.665 wprost czytamy, że: „W demokratycznym
państwie prawa funkcją prawa karnego nie jest tylko ochrona państwa i jego instytucji, nie
jest także tylko ochrona społeczeństwa lub poszczególnych jednostek przed przestępstwami,
ale także, w nie mniejszym stopniu, ochrona jednostki przed samowolą państwa. 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.
Bariera, o której tu mowa, nie powinna być usuwana dla żadnych celów politycznych lub
innych. Prawo karne nie jest bowiem instrumentem mającym służyć zachowaniu władzy, lecz
jest właśnie tej władzy ograniczeniem. Z powyższych założeń wynika, że w demokratycznym
państwie prawa prawo karne musi być oparte przynajmniej na dwóch podstawowych
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Zob. m.in. I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie..., op. cit., s. 41; K. Buchała, Prawo karne
materialne..., op. cit., s. 85-86; A. Zoll, Zasady prawa karnego w projekcie konstytucji..., op. cit., s. 73; W.
Wróbel i A. Zoll, Polskie prawo karne: część ogólna..., op. cit., s. 60-61; M. Królikowski i R. Zawłocki, Prawo
karne..., op. cit., s. 84.
664
K.S. Gallant, The principle of legality in international and comparative criminal law..., op. cit., s. 15.
665
Tak postanowienie TK z 25 września 1991 r., S 6/91, OTK 1991, poz. 34. Odpowiednio orzeczenie TK z
1 marca 1994 r., U 7/93, OTK 1994, poz. 5; postanowienie TK z 13 czerwca 1994 r., S 1/94, OTK 1994, poz. 28.
Zob. także B. Kunicka-Michalska, „Wprowadzenie do art. 1-7”, op. cit., s. 26; A. Wąsek, Komentarz do art. 1,
[w:] Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Gdańsk 2005., s. 12-13; J. Wyrembak, Zasadnicza wykładnia
znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia..., op. cit., s. 195-197.
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zasadach: określoności czynów zabronionych pod groźbą kary (nullum crimen, nulla poena
sine lege) oraz na zakazie wstecznego działania ustawy wprowadzającej lub zaostrzającej
odpowiedzialność karną (lex severior retro non agit). Zasady te wyrażone w kodeksie karnym
składają się także na zawartą w artykule 1 Konstytucji RP zasadę demokratycznego państwa
prawa”. Współcześnie często można się z kolei spotkać z tezą, iż klasycznym elementem idei
państwa prawa jest właśnie to, aby wszelkie ograniczenia praw i wolności człowieka
regulowała ustawa, co więcej zaś – żeby regulowała to w sposób zupełny i wyczerpujący, tak
„aby już na podstawie lektury przepisów ustawy można było wyznaczyć kompletny zarys
(kontur) tego ograniczenia”666.
O ile zasada nullum crimen sine lege wynika bezpośrednio z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP,
można by ją równie dobrze wyprowadzić z przepisu art. 2 Konstytucji RP – gdzie obecnie
wyrażona jest klauzula (demokratycznego) państwa prawa667, czytanego w związku z art. 31
ust. 3 Konstytucji RP. Jak podnosi w tym kontekście P. Sarnecki, odrębne uregulowanie
zasady nullum crimen sine lege wynika jedynie z tradycji konstytucyjnych oraz względów
społeczno-edukacyjnych668. Bezpośredni związek pomiędzy zasadą nullum crimen sine lege a
zasadą państwa prawnego, mówiąc zaś precyzyjnie – zasadą rządów prawa, dostrzegalny jest
jednocześnie w orzecznictwie Europejskiego Trybunały Praw Człowieka. Przedstawiając
regulację art. 7 ust. 1 EKPC jako podstawę zaskarżenia działania państwa-strony Konwencji
w danej sprawie, zwykł on mianowicie podkreślać, iż wyrażona tutaj zasada stanowi „istotny
element zasady rządów prawa” (an essential element of the rule of law)669. Notabene, w
prawie duńskim wymóg dostatecznej określoności czynu nie jest wyprowadzany z samej
zasady nullum crimen sine lege, a z ogólnej zasady rządów prawa. Niejasno sformułowany
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Wyrok TK z 12 stycznia 2000 r., P 11/98, OTK 2000, Nr 1, poz. 3. Odpowiednio wyrok TK z 8 lipca
2003 r., P 10/02, OTK-A 2003, Nr 6, poz. 62; wyrok TK z 6 października 2009 r., SK 46/07, OTK-A 2009, Nr 9,
poz. 132; wyrok TK z 11 października 2016 r., SK 28/15, OTK-A 2016, poz. 79.
667
W ramach przypomnienia, przepis ten stanowi: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem
prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.
668
P. Sarnecki, Artykuł 42, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, red. L. Garlicki i
M. Zubik, Warszawa 2016., s. 221-222.
669
Zob. m.in. wyrok ETPC z 22 listopada 1995 r. w sprawie S.W. v. The United Kingdom, skarga nr
20166/92, p. 34; wyrok ETPC z 22 listopada 1995 r. w sprawie C.R. v. The United Kingdom, skarga nr 20190/92,
p. 32; wyrok ETPC z 12 lutego 2008 r. w sprawie Kafkaris v. Cyprus, skarga nr 21906/04, p. 137; wyrok ETPC z
19 września 2008 r. w sprawie Korbely v. Hungary, skarga nr 9174/02, p. 61; wyrok ETPC z 17 maja 2010 r. w
sprawie Kononov v. Latvia, skarga nr 36376/04, p. 185; wyrok ETPC z 21 października 2013 r. w sprawie Del
Río Prada v. Spain, skarga nr 42750/09, p. 77; wyrok ETPC z 27 stycznia 2015 r. w sprawie Rohlena v. the
Czech Republic, skarga nr 59552/08, p. 50; wyrok ETPC z 20 października 2015 r. w sprawie Vasiliauskas v.
Lithuania, skarga nr 35343/05, p. 153.
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przepis prawa karnego uniemożliwia bowiem jednostce zorientowanie się w aktualnym
zakresie kryminalizacji, co uznaje się za immanentny element praworządności670.
Znamienne, że konstytucyjną ideę państwa prawa uznaje się – przy całej jej doniosłości –
za nie do końca określoną. Zawartej w art. 2 Konstytucji RP klauzuli przypisuje się cechy
przepisu odsyłającego o charakterze dynamicznym, wskazującego na pewien „obiekt”
zewnętrzny, istniejący poza treścią przepisu, który w tym sensie dookreśla treść przepisu
odsyłającego, iż nakazuje czynić (stosować, realizować, osiągać) to, na co każdorazowo
wskazuje „obiekt”, do którego odsyła671. Idea ta ewoluuje zatem wraz z rozwojem
społeczności państwowej. Jej korzeni doszukiwać się należy w wyrosłej w wieku XIX w
Niemczech koncepcji państwa prawa – Rechtsstaat. Na gruncie obowiązującej wówczas idei
tzw. państwa policyjnego (Polizeistaat) jednostka była całkowicie podporządkowana
rozbudowanemu aparatowi administracyjnemu, zgodnie natomiast z koncepcją Rechtsstaat
aparat ten powinno się ograniczyć literą prawa672. Ograniczenie to wiązało się równocześnie z
koncepcją pozytywizmu prawniczego i oparciem systemu prawnego na prawie spisanym. O
ile jednak pozytywizm wywarł największy wpływ na kształtowanie się systemu prawa
kontynentalnego w wieku XIX, tak obecnie wyznaczać ma on swoiste minimum, które
państwo prawa powinno realizować673. W rachubę wchodzi tu przede wszystkim legitymacja
władzy państwowej, stricte organów władzy państwowej, która musi mieć swe źródło w
przepisach prawa, wyznaczających zarazem granice działania organów władzy państwowej,
oraz formalna legitymacja prawa jako norm prawnych ustanowionych zgodnie z
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Zob. L.B. Langsted, P. Grade, i V. Greve, Criminal law in Denmark..., op. cit., s. 35. Notabene, w pracy
niniejszej przyjmuje się, że – niezależnie od historycznych uwarunkowań – pojęcia „państwo prawa”, „rządy
prawa” i „państwo praworządne” wyrażają współcześnie jedną, wspólną ideę supremacji prawa. Por. m.in. J.
Nowacki, Rządy prawa: dwa problemy, Katowice 1995., s. 55; Z. Tabor, Teoretyczne problemy legalności,
Katowice 1998., s. 89; A. Lityński, Państwo prawne w Europie u progu XX wieku. Zagadnienia prawa karnego i
cywilnego, [w:] Państwo prawa. Demokratyczne państwo prawne, red. J. Kowalski, Warszawa 2008., s. 200.
671
S. Wronkowska, Charakter prawny klauzuli demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej), [w:] Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, red. S.
Wronkowska, Warszawa 2006., s. 103-105.
672
Zob. m.in. A. Dziadzio, Koncepcja państwa prawa w XIX wieku – idea i rzeczywistość..., op. cit., s. 178;
P. Tuleja, „Zastane pojęcie państwa prawnego”, op. cit., s. 55, 70; S. Wronkowska, Klauzula państwa prawnego,
[w:] Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP, red. A. Preisner i T. Zalasiński, Wrocław 2005., s. 16,
35.
673
A. Gryniuk, Pozytywistyczna koncepcja państwa prawnego i jej późniejsze teoretyczne i praktyczne
modyfikacje, [w:] Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo, Toruń 1998., s. 87-88.
Zob. także J. Adler, General Principles of Constitutional and Administrative Law, Basingstoke-Nowy Jork
2002., s. 94 i n.
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obowiązującymi zasadami legislacji, zapewniająca jednostce bezpieczeństwo prawne674.
Mając na uwadze, iż elementem kluczowym czyni się tutaj wymóg, aby – mówiąc ogólnie –
organy władzy państwowej przestrzegały formalnie ustanowionego prawa, co sprowadza się
zasadniczo do działania na podstawie prawa i w ramach przyznanych przez prawo
kompetencji, koncepcję tą określa się mianem formalnego państwa prawa (państwo prawa w
ujęciu formalnym)675. Zasada praworządności, o której mowa, wynika obecnie wprost z art. 7
Konstytucji RP. Akcent kładzie się na formalnoprawne instytucje i

gwarancje

praworządności, ukierunkowane na eliminację jakiejkolwiek samowoli i możliwości
nadużywania władzy. Z tej perspektywy państwem praworządnym jest państwo, którego
organy działają zgodnie z formalnie ustanowionym i obowiązującym prawem, państwem
niepraworządnym – państwo, którego działania są z takim prawem niezgodne676.
Zwraca się uwagę, iż państwo i stanowione przez nie prawo, aby móc zagwarantować
jednostce owo bezpieczeństwo prawne, musi spełniać określone wymagania formalne677. Za
M. Kordelą wyodrębnić można trzy podsystemy takich wymagań, a to: (1) zasady określające
konieczne cechy prawa, (2) zasady chroniące pożądane relacje pomiędzy prawem a jego
odbiorcami oraz (3) zasady tworzące gwarancje instytucjonalne678. Do pierwszej grupy
zalicza się zasadę prymatu ustawy w porządku prawnym (ujmowaną w relacji do zasady
nadrzędności konstytucji) oraz zasadę wyłączności ustawy w określonym wymiarze
przedmiotowym i zakresowym, zasadę zupełności ustawy, zasadę hierarchiczności systemu
prawa określającą warunki legalności aktów wykonawczych oraz tzw. reguły przyzwoitej
legislacji, wśród których wymienić można zasadę określoności prawa, precyzyjnego
formułowania przepisów, trafne posługiwanie się odesłaniami, odpowiednie vacatio legis,
zakaz retroakcji, zakaz tworzenia „pustych” norm, tworzący „iluzję prawa”, postulat
spójności i zupełności systemu prawa, jak również reguły dotyczące wykładni prawa oraz
zasadę równości. Wśród zasad chroniących relacje pomiędzy prawem a jego odbiorcami
wymienia się z kolei zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa,
674

A. Gryniuk, „Pozytywistyczna koncepcja państwa prawnego i jej późniejsze teoretyczne i praktyczne
modyfikacje”, op. cit., s. 88-89. Zob. także A. Kubiak, Państwo prawne – idea, postulaty, dylematy, „Państwo i
Prawo”, 1991, nr 7., s. 18-19.
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Por. M. Kordela, Formalna interpretacja klauzuli demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, red. S.
Wronkowska, Warszawa 2006., s. 143.
676
J. Nowacki, Praworządność. Wybrane problemy teoretyczne, Warszawa 1977., s. 65.
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Ibid., s. 78.
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M. Kordela, „Formalna interpretacja klauzuli demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego”, op. cit., s. 144 i n.
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w tym utrwalonego sposobu jego rozumienia (zwłaszcza w orzecznictwie), zasadę ochrony
praw nabytych oraz zasadę proporcjonalności. Formalnie rozumiane prawo do sądu (w
ramach którego wyróżnia się takie elementy jak dostęp do sądu, odpowiednio ukształtowana
procedura, prawo do wyroku sądowego, jawność postępowania, niezależność i bezstronność
sądownictwa, podleganie sędziów jedynie konstytucji i ustawom) oraz zasada podziału
władzy państwowej składają się tymczasem na gwarancje instytucjonalne679.
Na gruncie formalnej koncepcji państwa prawa kwestia uzasadnienia politycznego czy
moralnego stanowionego prawa nie jest decydująca, ponieważ za nadrzędne wartości (mające
charakter „zewnętrzny” w stosunku do samego prawa) uznaje się pewność prawa i
bezpieczeństwo prawne, w tym przewidywalność decyzji organów państwowych680.
Odmiennie rzecz wygląda w przypadku materialnej koncepcji państwa prawa (państwo prawa
w ujęciu materialnym), gdzie akcent położony jest właśnie na treść prawa. Musi ono spełniać
odpowiednie wymogi materialne, rzec można – odwołując się do treści klauzuli z art. 2
Konstytucji RP – urzeczywistniać zasady sprawiedliwości społecznej681. Co wymaga przy
tym podkreślenia, wszystkie warunki właściwe dla formalnego ujęcia państwa prawa
znajdować mają zastosowanie również na gruncie ujęcia materialnego. W konsekwencji, aby
uznać dane państwo za praworządne konieczne jest tutaj, aby jego organy działały zgodnie z
obowiązującym prawem, które z jednej strony spełnia odpowiednie warunki formalne, z
drugiej zaś – czyni zadość pewnym wymogom o charakterze materialnym682.
Zauważyć w tym miejscu należy, że w praktyce ustawodawczej przejawem materialnego
podejścia do zasady praworządności jest posługiwanie się klauzulami generalnymi i
pojęciami niedookreślonymi, czym „otwiera” się system prawny na inne wartości, które
winno się uwzględnić na etapie stosowania prawa683. Przyznanie podmiotom stosującym
679

Zob. także J. Nowacki, Praworządność. Wybrane problemy teoretyczne..., op. cit., s. 73-76.
Ibid., s. 71-73. Zob. także K. Opałek, Praworządność, [w:] Zagadnienia prawa karnego i teorii prawa.
Księga pamiątkowa ku czci profesora Władysława Woltera, red. M. Cieślak, Warszawa 1959., s. 125-126.
681
Zob. wyrok TK z 12 kwietnia 2000 r., K 8/98, OTK 2000, Nr 3, poz. 87, gdzie czytamy: „Nie jest
demokratycznym państwem prawnym państwo, które nie realizuje idei sprawiedliwości, przynajmniej
pojmowanej jako dążenie do zachowania równowagi w stosunkach społecznych i powstrzymywanie się od
kreowania nieusprawiedliwionych, niepopartych obiektywnymi wymogami i kryteriami przywilejów dla
wybranych grup obywateli. […] W tym kontekście (w zestawieniu art. 1 i art. 2 konstytucji) chodzi przede
wszystkim o zasadę sprawiedliwości pojmowaną jako czynnik prowadzący do słusznego lub inaczej
sprawiedliwego wyważenia interesu ogółu (dobra wspólnego) i interesów jednostki”. Por. R. Tokarczyk,
Sprawiedliwość jako naczelna wartość prawa, [w:] Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i
prawoznawstwo, Toruń 1998., s. 347-377.
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J. Nowacki, Praworządność. Wybrane problemy teoretyczne..., op. cit., s. 86-88.
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A. Gryniuk, „Pozytywistyczna koncepcja państwa prawnego i jej późniejsze teoretyczne i praktyczne
modyfikacje”, op. cit., s. 92.
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prawo większej swobody decyzyjnej, tzw. „luzów decyzyjnych”, stanowi tym niemniej
odstępstwo od zasady określoności prawa. Z tej perspektywy wymóg precyzji w
formułowaniu przepisów prawnokarnych zdaje się tu nie pasować. W zakresie, w jakim brak
precyzji pociąga za sobą (tudzież zwiększa) wieloznaczność wyrażeń ustawowych, nakaz
wykładni literalnej traci swój gwarancyjny wydźwięk – nawet przy założeniu, że język
prawny odwołuje się do reguł semantycznych języka powszechnego, co w znacznym stopniu
ograniczałoby „swobodę interpretacyjną” orzecznictwa i doktryny. Praktyka taka pozwala
jednak na podjęcie optymalnej w danych warunkach decyzji, co w przypadku ścisłego
związania literą prawa byłoby niemożliwe, często ze szkodą dla innych cenionych wartości,
zwłaszcza sprawiedliwości684. Jak ujmuje to zresztą Trybunał Konstytucyjny, „Nieostrość czy
niedookreśloność pojęć prawnych sprzyja uelastycznieniu porządku prawnego i uczynieniu go
wrażliwym na zachodzące w rzeczywistości stany faktyczne, a przez to przyczyniać się może
do pełniejszego wyrażenia w trakcie stosowania prawa wartości, które wynikają z zasady
państwa prawnego. Można nawet sformułować tezę, iż nadmierna kazuistyka w konkretnych
sytuacjach prowadzić może do deformacji idei państwa prawnego”685. Znamienne, że teza ta
pada również przy rozstrzyganiu kwestii konstytucyjności przepisów prawnokarnych
posługujących się nieprecyzyjnymi zwrotami, a to w odniesieniu do znamienia
kwalifikującego przy przestępstwach narkotykowych w postaci „znacznej ilości” danej
substancji (art. 62 ust. 2 oraz art. 56 ust. 3 u.p.n.)686 i definicji ustawowej „występku
chuligańskiego” (art. 115 § 21 k.k.)687.
Materialne ujęcie państwa prawa rodzi jednocześnie pytanie o to, co winno się zrobić w
sytuacji, gdy prawo spełniające wymogi formalne nie spełnia wymagań materialnych, w
szczególności – czy organy stosujące prawo w praktyce powinny odstąpić od jego
przestrzegania688. W kontekście tym przytoczyć należy stanowisko, w myśl którego
odróżnianie formalnego i materialnego aspektu państwa prawa o tyle jest nieużyteczne, iż
demokratyczne państwo prawa musi – co do zasady – uwzględniać podstawowe instytucje
demokratyczne oraz prawa i wolności człowieka, istotne z „materialnego” punktu
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Por. K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP..., op.
cit., s. 120.
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Tak postanowienie TK z 27 kwietnia 2004 r., P 16/03, OTK-A 2004, Nr 4, poz. 36. Odpowiednio wyrok
TK z 8 października 2013 r., SK 40/12, OTK-A 2013, Nr 7, poz. 97.
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Wyrok TK z 14 lutego 2012 r., P 20/10, OTK-A 2012, Nr 2, poz. 15.
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Wyrok TK z 9 czerwca 2015 r., SK 47/13, OTK-A 2015, Nr 6, poz. 81.
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J. Nowacki, Praworządność. Wybrane problemy teoretyczne..., op. cit., s. 107-130.
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widzenia689. W zamian proponuje się rozróżnienie państwa prawa w ujęciu pozytywistycznym
(pozytywistyczne państwo prawna) i niepozytywistycznym (niepozytywistyczne państwa
prawa), które różnią się podejściem do takich kwestii jak źródła obowiązującego prawa,
sposób derogacji norm prawnych oraz obowiązek posłuszeństwa wobec prawa 690. Zgodnie z
koncepcją pozytywizmu prawniczego, przyjmowaną na gruncie pozytywistycznego państwo
prawna, źródłem uprawnień lub obowiązków prawnych mogą być wyłącznie reguły zawarte
w tekstach prawnych wydanych zgodnie z przyjętym w danym państwie procesem
legislacyjnym, a obowiązek posłuszeństwa wobec prawa jest bezwzględny. Koncepcja
niepozytywistyczna dopuszcza tymczasem, aby w wyjątkowych sytuacjach, kiedy to
formalnie obowiązujący tekst prawny wymaga uzupełnienia lub korekty, reguły pozatekstowe
traktować jako samoistne (choć subsydiarne) źródło prawa, oraz, w tym samym zakresie,
toleruje akty cywilnego nieposłuszeństwa691. Odwołując się do podziału między lex, czyli
przepisy prawne formalnie ustanowione lub uznane za obowiązujące przez władzę
ustawodawczą, oraz ius, rozumiane w tym kontekście jako owe reguły pozatekstowe,
stwierdzić należy, że jakkolwiek idea pozytywistycznego państwa prawnego nakazywałaby
przyznać pierwszeństwo lex również w sytuacji rozdźwięku z ius, to wzgląd na podstawowe
instytucje demokratyczne oraz prawa i wolności człowieka przemawiać będzie w określonych
sytuacjach za oparciem rozstrzygnięcia na ius (idea niepozytywistycznego państwa prawa)692.
Nie powinno budzić wątpliwości, iż w porządkach prawnych państw współczesnych
wszelkie reguły pozatekstowe, z którymi formalnie obowiązujące ustawodawstwo winno być
w zgodzie, wyrażone są w ustawie zasadniczej, określającej podstawowe zasady ustrojowe
państwa. Innymi słowy, za owo ius uznać trzeba zasady zapisane (w sposób bezpośredni lub
pośredni) w postanowieniach konstytucji. W ramach wyjaśnienia, potrzebę zapewnienia
elastyczności porządku prawnego zwykło się wiązać z ideą interwencjonizmu państwowego,
gdzie prawo postrzega się jako swoisty promotor rozwoju gospodarczego i ochrony socjalnej.
Koncepcja państwa prawnego rozumianego w kategoriach Rechtsstaat wykształciła się w
dobie liberalizmu, kiedy to zasadniczą funkcją prawa było stworzenie instytucjonalnych ram
689

Por. J. Nowacki, Rządy prawa: dwa problemy..., op. cit., s. 49-50.
L. Morawski, Zasada państwa prawnego – próba reinterpretacji, [w:] Państwo prawa. Demokratyczne
państwo prawne, red. J. Kowalski, Warszawa 2008., s. 125-127. Odpowiednio L. Morawski, Spór o pojęcie
państwa prawnego, „Państwo i Prawo”, 1994, nr 4., s. 4-6.
691
L. Morawski, „Zasada państwa prawnego – próba reinterpretacji”, op. cit., s. 127-129.
692
Por. K. Działocha, Państwo prawne w warunkach zmian zasadniczych systemu prawa RP, „Państwo i
Prawo”, 1992, nr 1., s. 14-15. Zob. także Z. Ziembiński, „Lex” a „ius” w okresie przemian, „Państwo i Prawo”,
1991, nr 6., s. 3-14
690
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dla rozwoju wolnego rynku oraz ochrona praw i wolności jednostki. W sytuacji, gdy regulacja
prawna stanowić ma narzędzie realizacji konkretnego programu interwencjonistycznego, idea
ścisłego przestrzegania prawa pisanego okazywać się może zawodna – prawo musi bowiem
nadążać za zmieniającą się rzeczywistością społeczno-gospodarczą693. Obecnie chodzi jednak
nie tyle o interwencjonizm państwowy, co konstytucjonalizm. Mając na względzie, że
nadrzędną pozycję w systemie źródeł prawa zajmuje konstytucja, ustawodawca nie ma
swobody w kształtowaniu obowiązującego w państwie porządku prawnego, a jego
obowiązkiem jest konkretyzacja postanowień konstytucji. Osłabienie formalizmu prawnego
uzasadnia się w związku z tym potrzebą pełniejszej realizacji wartości nadrzędnych z punktu
widzenia ustawy zasadniczej694.
Narzędzi do rozstrzygania konfliktów pomiędzy lex a ius dostarcza właśnie koncepcja
neokonstytucjonalizmu, określana również mianem konstytucyjnego państwa prawa695.
Oprócz oparcia ustroju państwowego na treści ustawy zasadniczej zakłada się tutaj, że jej
przepisy stosowane są przez sądy bezpośrednio – w drodze ważenia konkurujących ze sobą na
gruncie danej sprawy zasad konstytucyjnych696. Ciężar realizacji postanowień konstytucji
spoczywa tym samym nie tylko na ustawodawcy, ale także na organach stosujących prawo w
praktyce, w szczególności władzy sądowniczej. Sądy dysponują tu kompetencjami
dwojakiego rodzaju. Z jednej strony uprawnione tudzież zobowiązane są do wykładni
prokonstytucyjnej obowiązującego prawa, a to takiej interpretacji przepisów prawnych, aby
rekonstruowana na ich podstawie norma prawna pozostawała w zgodzie z zasadami
konstytucyjnymi697. Z drugiej strony co raz częściej mówi się o uprawnieniu (obowiązku) do
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L. Morawski, Spór o pojęcie państwa prawnego..., op. cit., s. 8. Zob. także L. Morawski, „Zasada
państwa prawnego – próba reinterpretacji”, op. cit., s. 129 i n.
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P. Tuleja, „Zastane pojęcie państwa prawnego”, op. cit., s. 68.
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A. Grabowski, Teoria konstytucyjnego państwa prawa i jej wpływ na argumentację prawniczą, [w:]
Demokratyczne państwo prawa. Zagadnienia wybrane, red. M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, i L. Jamróz,
Białystok 2014., s. 57. Zob. także P. Tuleja, Objaśnienia do art. 2, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do
art. 1–86, red. L. Bosek i M. Safjan, Warszawa 2016., s. 219.
696
Zob. P. Tuleja, „Objaśnienia do art. 2”, op. cit., s. 219. Szerzej w tym temacie A. Grabowski, „Teoria
konstytucyjnego państwa prawa i jej wpływ na argumentację prawniczą”, op. cit., s. 61-66.
697
Zob. m.in. M. Safjan, Wprowadzenie, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red. L. Bosek
i M. Safjan, Warszawa 2016., s. 86-87; P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności
(wybrane problemy), Kraków 2003., s. 330-331; P. Tuleja, „Zastane pojęcie państwa prawnego”, op. cit., s. 68;
M. Florczak-Wątor, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006., s. 94; T. Spyra,
Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni..., op. cit., s. 121-124,
131; T. Spyra, Zasada określoności regulacji prawnej na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i
Niemieckiego Sądu Konstytucyjnego, „Transformacje Prawa Prywatnego”, 2003, nr 3., s. 63-64; K. Szczucki,
Wykładnia prokonstytucyjna prawa karnego..., op. cit., s. 178; M. Gutowski i P. Kardas, Sądowa kontrola
konstytucyjności prawa. Kilka uwag o kompetencjach sądów powszechnych do bezpośredniego stosowania
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bezpośredniego stosowania postanowień konstytucji, w tym odmowy zastosowania przepisu
ustawy w razie stwierdzania jego niekonstytucyjności i rozstrzygnięcia danej sprawy w
oparciu bezpośrednio o postanowienia konstytucji698. Odnosząc się do granicy wykładni
prokonstytucyjnej podkreślić zresztą należy, iż jakkolwiek Trybunał Konstytucyjny przyjmuje
tutaj granicę językowego brzmienia przepisu699, to, o czym była już mowa, wyraża
jednocześnie pogląd, iż „silne uzasadnienie aksjologiczne odwołujące się przede wszystkim
do wartości konstytucyjnych” przemawiać będzie za odstąpieniem od rezultatów wykładni
językowej. Z tej perspektywy mówić już można o „stosowaniu prawa w zgodzie z
konstytucją”, a nie, „tylko”, ich wykładni w zgodzie z wartościami konstytucyjnymi700.
Konsekwentnie, w sytuacji, gdyby z tekstu prawnego nie da się wyinterpretować normy
prawnej

o

znaczeniu

odpowiadającym

standardowi

konstytucyjnemu,

koncepcja

neokonsytucjonalizmu pozwala na rozstrzygnięcie danej sprawy bezpośrednio w oparciu o
przepisy ustawy zasadniczej. Mając na uwadze, że w realiach sądowego stosowania prawa co
do zasady mamy do czynienia z odmiennymi interesami stron postępowania, podjęcie in
concreto decyzji może od sądu wymagać ważenia konkurujących ze sobą zasad
konstytucyjnych701. Prawo karne jest tutaj idealnym przykładem, bowiem na etapie
rozstrzygania o odpowiedzialności karnej jednostki prawo do bezpieczeństwa prawnokarnego
Konstytucji, „Palestra”, 2016, nr 4., s. 7. Wykładnia prokonstytucyjna lansowana jest również przez sam
Trybunał Konstytucyjny. Zob. m.in. orzeczenie TK z 15 lipca 1996 r., K 5/96, OTK 1996, Nr 4, poz. 30; wyrok
TK z 12 czerwca 2002 r., P 13/01, OTK-A 2002, Nr 4, poz. 42; wyrok TK z 28 maja 2003 r., K 44/02, OTK-A
2003, Nr 5, poz. 44; wyrok TK z 31 sierpnia 2006 r., K 25/06, OTK-A 2006, Nr 8, poz. 96; wyrok TK z 11 maja
2007 r., K 2/07, OTK-A 2007, Nr 5, poz. 48.
698
Por. zwłaszcza M. Gutowski i P. Kardas, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na
Konstytucji..., op. cit., s. 635 i n. Zob. także P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej
nadrzędności (wybrane problemy)..., op. cit., s. 341 i n.; M. Gutowski i P. Kardas, Sądowa kontrola
konstytucyjności prawa. Kilka uwag o kompetencjach sądów powszechnych do bezpośredniego stosowania
Konstytucji..., op. cit., s. 19 i n.
699
Zob. m.in. postanowienie TK z 5 listopada 2001 r., T 33/01, OTK-B 2002, Nr 1, poz. 47; orzeczenie TK
z 24 lutego 1997 r., K 19/96, OTK 1997, Nr 1, poz. 43; wyrok TK z 5 stycznia 1999 r., K 27/98, OTK 1999, Nr
1, poz. 1. Tak również M. Florczak-Wątor, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne..., op. cit.,
s. 95; K. Szczucki, Wykładnia prokonstytucyjna prawa karnego..., op. cit., s. 295-296. Zdaniem P. Tulei
wykładnia prokonstytucyjna nie powinna naruszać zarówno wyników wykładni językowej, jak i wyników
wykładni funkcjonalnej, a to nie jest dopuszczalne przypisywanie ustawie innego celu niż przyjął sam
ustawodawca. Tak P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane
problemy)..., op. cit., s. 215.
700
Na marginesie, na gruncie prawa niemieckiego podnosi się niekiedy, iż wzgląd na wartości konstytucyjne
mógłby uzasadniać tzw. Rechtsforbildung, czyli akceptowalne „doskonalenie prawa” przez sądy sprowadzające
się do prawotwórstwa sądowego. T. Spyra, Zasada określoności regulacji prawnej na tle orzecznictwa
Trybunału Konstytucyjnego i Niemieckiego Sądu Konstytucyjnego..., op. cit., s. 63, przypis 43. Autor zastrzega
niemniej, iż stanowisko to nie jest rozpowszechnione.
701
Por. P. Tuleja i W. Wróbel, Konstytucyjne standardy prawa karnego w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego, [w:] Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci profesora Kazimierza Buchały, red. Z.
Ćwiąkalski et al., Kraków 1994., s. 256-257.
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wchodzić może w kolizję z adekwatną ochroną dobra prawnego, leżącego u podstaw decyzji
kryminalizacyjnej. Byłby to tym samym przypadek ważenia kolidujących ze sobą norm
prawnych, które w myśl koncepcji R. Dworkina i R. Alexy’ego nazwać by należało
„zasadami prawnymi”702.
W świetle powyższego, zasadę nullum crimen sine lege rozumiana jako wymóg
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych w oparciu o przepis ustawy karnej da się
bezpośrednio uzasadnić z odwołaniem do formalnej (pozytywistycznej) koncepcji państwa
prawa. Skoro chodzić ma w tym przypadku o przekazanie jednostce jednoznacznej informacji
na temat zachowań, które mogą pociągnąć za sobą sankcję karną, to opisanie tychże czynów
przez władzę ustawodawczą w ogólnie dostępnej ustawie zgodnie z regułami przyzwoitej
legislacji, w tym z poszanowaniem zakazu retroaktywności i zachowaniem odpowiedniego
vacatio legis, jest w stanie zagwarantować tak rozumianą pewność prawa. Istotny jest tu także
podział władzy państwowej na prawodawczą, mówiącą co jest prawem, i sądowniczą,
mówiącą kiedy obowiązujące prawo zostało naruszone. Współczesna koncepcja państwa
prawnego odchodzi jednak od idei Rechtsstaat w stronę państwa prawa w ujęciu materialnym,
odpowiednio niepozytywistycznym i konstytucyjnym, która nie jest w stanie uzasadnić
ścisłego związania sędziego słowami ustawy karnej jak wymagałby tego wymóg
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych oparty o przepis prawnokarny. Mając
niemniej na względzie, iż zasada nullum crimen sine lege „w dalszym ciągu” zajmuje
poczytne miejsce wśród konstytucyjnych praw i wolności człowieka, będąc zarazem
elementem europejskiego (międzynarodowego) systemu ochrony praw człowieka, wymaga
reinterpretacji. Co tymczasem istotne, materialna (niepozytywistyczna) koncepcja państwa
prawa jest w stanie uzasadnić wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych oparty
o dotychczasowy dorobek interpretacyjny, gdzie bezpieczeństwo prawnokarne i elastyczność
prawa o tyle idą w parze, że podstawa rekonstrukcji wzoru karalnego zachowania nie
702

Na temat dokonanego przez R. Dworkina, a przejętego następnie przez R. Alexy’ego podziału norm
prawnych na reguły i zasady prawne zob. R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Londyn 1978., s. 22 i n.; R.
Alexy, Teoria norm podstawowych, Warszawa 2010., s. 74 i n. Zgodnie z koncepcją R. Dworkina reguła stanowi
normę, która może być zastosowana w sposób „wszystko albo nic”, a to w tym znaczeniu, że gdy norma prawna
obowiązuje i zostaje spełniona jej hipoteza, to powstają skutki prawne określone w jej dyspozycji. Obowiązująca
zasada nie przesądza tymczasem rozstrzygnięcia organu stosującego prawo, a w okolicznościach danej sprawy
może być zastosowana tylko w pewnym stopniu. Również na gruncie koncepcji R. Alexy’ego reguły prawną są
to normy, które mogą być albo spełnione, albo nie. Zasady prawne postrzega się tu natomiast jako normy
optymalizacyjne, nakazujące realizację pewnego stanu rzeczy w sposób możliwie najpełniejszy w danych
warunkach prawnych i faktycznych. Zob. także T. Gizbert-Studnicki, Zasady i reguły prawne, „Państwo i
Prawo”, 1988, nr 3., s. 17-19.
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ogranicza się do „martwej litery prawa”, a na moment popełniania czynu ma charakter
względnie zamknięty. Elementem właściwym dla koncepcji neokonstytucjonalizmu byłby
natomiast ów wyjątek od zasady nullum crimen sine lege, pozwalający przypisać jednostce
odpowiedzialność karną pomimo braku przewidywalności konsekwencji prawnokarnych – na
zasadzie ważenia kolidujących ze sobą wartości.
5.3. Zasada zaufania obywatela do państwa i prawa
Jakkolwiek zasadę zaufania obywatela do państwa i tworzonego przez nie prawa, często
nazywaną również zasadą lojalności państwa względem obywateli, zwykło się wyprowadzać
z zasady państwa prawa703, warto jej poświęcić nieco odrębnej uwagi. W orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego łączy się ja z takimi szczegółowymi zasadami, jak poszanowanie
praw słusznie nabytych i ochrona interesów w toku704, pewność prawa i bezpieczeństwo
prawne jednostki705 oraz zakaz tworzenia uprawnień pozornych706. Z perspektywy tematyki
niniejszej pracy interesująca jest przede wszystkim druga i trzecia zasada szczegółowa.
Zasada pewności prawa i bezpieczeństwa prawnego jednostki oznacza wymóg takiego
stanowienia i stosowania prawa, aby – mówiąc ogólnie – nie stanowiło ono „pułapki dla
obywatela”, a to aby obywatel mógł układać swoje sprawy życiowe w zaufaniu, iż nie naraża
się na konsekwencje prawne, których nie mógł uprzednio przewidzieć707. Zgodnie z przyjętą
w niniejszej pracy perspektywą, stanowi ona bezpośrednie uzasadnienie dla obowiązywania
formalnie wyodrębnionej zasady nullum crimen sine lege. Zakaz tworzenia uprawnień
pozornych sprowadza się tymczasem do tego, „[…] aby prawodawca nie tworzył przepisów
kształtujących uprawnienia, których nie można zrealizować z tego powodu, że nie istnieją
procedury ich urzeczywistniania. Naruszeniem zasady ochrony zaufania do państwa i
703

Zob. m.in. wyrok TK z 20 grudnia 1999 r., K 4/99, OTK 1999, Nr 7, poz. 165; wyrok TK z 25 czerwca
2002 r., K 45/01, OTK-A 2002, Nr 4, poz. 46; wyrok TK z 15 lutego 2005 r., K 48/04, OTK-A 2005, Nr 2, poz.
15; postanowienie TK z 28 lipca 2015 r., K 35/13, OTK-A 2015, Nr 7, poz. 116.
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Por. m.in. orzeczenie TK z 2 marca 1993 r., K 9/92, OTK 1993, Nr 1, poz. 6; wyrok TK z 8 stycznia
2009 r., P 6/07, OTK-A 2009, Nr 1, poz. 2.
705
Por. m.in. wyrok TK z 21 grudnia 1999 r., K 22/99, OTK 1999, Nr 7, poz. 166; wyrok TK z 12 marca
2014 r., P 27/13, OTK-A 2014, Nr 3, poz. 30.
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Por. m.in. wyrok TK z 19 grudnia 2002 r., K 33/02, OTK-A 2002, Nr 7, poz. 97; wyrok TK z 4 czerwca
2013 r., P 43/11, OTK-A 2013, Nr 5, poz. 55. Zob. także P. Tuleja, „Objaśnienia do art. 2”, op. cit., s. 223.
707
Por. m.in. orzeczenie TK z 3 grudnia 1996 r., K 25/95, OTK 1996, Nr 6, poz. 52; wyrok TK z 10
kwietnia 2001 r., U 7/00, OTK 2001, Nr 3, poz. 56; wyrok TK z 7 czerwca 2004 r., P 4/03, OTK-A 2004, Nr 6,
poz. 55; wyrok TK z 20 stycznia 2009 r., P 40/07, OTK-A 2009, Nr 1, poz. 4. Zob. także W. Sokolewicz i M.
Zubik, Artykuł 2, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, red. L. Garlicki i M. Zubik,
Warszawa 2016., s. 131-132; P. Tuleja, „Objaśnienia do art. 2”, op. cit., s. 223-224; B. Banaszak, Prawo
konstytucyjne..., op. cit., s. 186-187.
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stanowionego przez nie prawa jest sytuacja, w której określone rozwiązanie prawne ma
charakter iluzoryczny i pozorny. […] Ustawodawca, co do zasady, nie może więc
doprowadzać do istotnego zawężenia możliwości realizacji formalnie przyznanego jednostce
prawa podmiotowego, tak że w istocie prowadzi to do powstania swoistego nudum ius, które
wskutek tego staje się prawem bezprzedmiotowym”708. Ta zasada przemawiać z kolei będzie
za oparciem bezpieczeństwa prawnokarnego na dorobku wykładniczym.
Mając w pamięci wcześniejsze uwagi na temat współczesnego oblicza zasady państwa
prawa, stwierdzić należy, że przyznanie podmiotom stosującym prawo większej swobody
decyzyjnej, tzw. „luzów decyzyjnych”, stanowiąc odstępstwo od zasady określoności prawa,
podważa zasadę pewności prawa i bezpieczeństwa prawnego obywateli, którą owa
określoność prawa miała zabezpieczać709. Notabene, bezpieczeństwo prawne bywa wręcz
definiowane poprzez wskazanie na prawo pozytywne – jako „stan osiągany przy pomocy
prawa pozytywnego, w którym dobra życiowe człowieka i jego interesy są strzeżone w
sposób możliwie całkowity i skuteczny”710. Z tego też powodu zasadę pewności prawa i
bezpieczeństwa prawnego jednostki zwykło się wskazywać jako uzasadnienie obowiązywania
wymogu ustawowej wyłączności i określoności prawa karnego 711. Tym, co materialna
(pozytywistyczna) koncepcja państwa prawa miałaby tutaj do zaoferowania, jest gwarancja,
że prawodawca nie obłoży karą takiej kategorii zachowań, które rzeczywiście charakteryzują
się pewnym stopniem społecznej szkodliwości, a to które uznać można za „karygodne”. Tak
rozumiana zasada nullum crimen sine periculo sociali wyprowadzana jest z zasady
stosunkowości powiązanej właśnie z zasadą (demokratycznego) państwa prawnego 712. Jak
formalna gwarancja nullum crimen sine lege zabezpiecza sposób określenia czynów
zabronionych pod groźbą kary, tak współcześnie uzupełnia ją jeszcze materialna gwarancja
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Tak wyrok TK z 8 stycznia 2013 r., K 18/10, OTK-A 2013, Nr 1, poz. 2. Odpowiednio wyrok TK z 25
września 2014 r., K 49/12, OTK-A 2014, Nr 8, poz. 94. Zob. także P. Tuleja, „Objaśnienia do art. 2”, op. cit., s.
225.
709
Zob. A. Strzembosz, Klauzule generalne w projekcie kodeksu karnego, [w:] Problemy kodyfikacji prawa
karnego. Księga ku czci profesora Mariana Cieślaka, red. S. Waltoś, Kraków 1993., s. 91-92; J. Potrzeszcz,
Bezpieczeństwo prawne w demokratycznym państwie prawa, [w:] Demokratyczne państwo prawa. Zagadnienia
wybrane, red. M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, i L. Jamróz, Białystok 2014., s. 110-111. Por. wyrok TK z 9
października 2007 r., SK 70/06, OTK-A 2007, Nr 9, poz. 103; wyrok TK z 28 października 2009, Kp 3/09,
OTK-A 2009, Nr 9, poz. 138; wyrok TK z 13 września 2011 r., P 33/09, OTK-A 2011, Nr 7, poz. 71.
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Tak J. Potrzeszcz, „Bezpieczeństwo prawne w demokratycznym państwie prawa”, op. cit., s. 107.
711
Zob. J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 302-304; R. Dębski,
Zasada nullum crimen sine lege i postulat wyłączności ustawy..., op. cit., s. 113-114.
712
Zob. A. Zoll, „Zasady odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 31-33; M. Rodzynkiewicz, Modelowanie
pojęć w prawie karnym, Kraków 1998., s. 67.
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nullum crimen sine periculo sociali, która zabezpiecza „charakter” zakazywanych czynów713.
Każdy przepis typizujący czyn zabroniony stanowi ograniczenie sfery konstytucyjnych praw i
wolności jednostki, w związku z czym musi być należycie uzasadniony aksjologicznie.
Zakładając, iż stosowanie prawa karnego ma być ultima ratio, kara, będąca tutaj reakcją na
popełniony czyn, tylko wówczas będzie mogła być uznana za uzasadnioną, gdy – jak ujmuje
to A. Zoll – „bez zastosowania tego środka powstanie jeszcze większe zło z punktu widzenia
chronionych prawem dóbr”714.
W powyższym kontekście zwrócić należy uwagę na rozróżnienie tzw. językowej i
moralnej określoności tekstu prawnego. Wskazuje się mianowicie, że sama „językowa”
określoność tekstu prawnego (textual clarity) może okazać się niewystarczająca pod kątem
„przyswajalność” regulacji prawnej przez jej adresatów. Celowi temu sprzyja tymczasem
moralna określoność (dostępność) prawa karnego (moral clarity), czyli adekwatność zakazów
prawnokarnych do systemu wartości i ocen moralnych obowiązujących w danym
społeczeństwie715. Mając na względzie brak kompetencji językowej z zakresu języka
prawnego po stronie zwykłych obywateli, z tezą tą nie sposób się nie zgodzić. Co więcej,
wymóg społecznej szkodliwości może w pewnym zakresie wpłynąć także na wzmocnienie
samego bezpieczeństwa prawnego jednostki. Karalność zachowań, które powszechnie się
uznaje za naganne i karygodne z uwagi na ich ujemny ładunek społeczny, jest bardziej
intuicyjna716. Zasadne wydaje się oczekiwanie, że nawet bez znajomości ustawy karnej,
jednostka może się spodziewać sankcji karnej za popełnienie tego typu czynu, rzec można –
przestępstwa mala per se, na podstawie pewnego społecznego poczucia prawa tudzież
społecznego poczucie sprawiedliwości. W systemie common law mówi się tutaj o zasadzie
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A. Zoll, „Konstytucyjne aspekty prawa karnego”, op. cit., s. 254; A. Zoll, „Materialne określenie
przestępstwa w projekcie kodeksu karnego”, op. cit., s. 87. Zob. także M. Cieślak, Pojęcie i funkcje społecznego
niebezpieczeństwa czynu w prawie karnym..., op. cit., s. 62, gdzie autor wskazuje, iż w istocie funkcją wymogu
społecznego niebezpieczeństwa (szkodliwości) czynu jest odgraniczenie czynów karalnych od niekaralnych
spośród zachowań realizujących ustawowo określone znamiona przestępstwa.
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A. Zoll, Założenia polityki karnego w projekcie kodeksu karnego, „Państwo i Prawo” 1994, nr 5, s. 4-5.
Zob. także K. Szczucki, Dobro wspólne u podstaw decyzji kryminalizacyjnej, [w:] Dobro wspólne. Teoria i
praktyka, red. W. Arndt, F. Longchamps de Bérier, i K. Szczucki, Warszawa 2013., s. 266 i n., czy K. Szczucki,
W poszukiwaniu dóbr chronionych w Konstytucji..., op. cit., s. 46 i n., gdzie autor wskazuje na dobro wspólne
jako podstawę decyzji kryminalizacyjnej.
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K. Szczucki, Wykładnia prokonstytucyjna prawa karnego..., op. cit., s. 12-13, czy K. Szczucki,
Dostępność moralna czy językowa? Rzecz o wykładni prokonstytucyjnej prawa karnego, [w:] Nullum crimen sine
lege, Warszawa 2013., s. 44. Szerzej zob. J. Gardner, Offences and Defences. Selected Essays in the Philosophy
of Criminal Law, Oxford 2007., s. 44 i n.
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Por. K. Szczucki, „Dostępność moralna czy językowa? Rzecz o wykładni prokonstytucyjnej prawa
karnego”, op. cit., s. 55.
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„uczciwej typizacji”, fair labelling, rozumianej jako odpowiedniość podjętej przez
ustawodawcę decyzji kryminalizacyjnej ze społecznym poczuciem moralności. Sprzyja to
poszanowaniu praw i wolności jednostki, ponieważ prawo odpowiadające przyjmowanym w
społeczeństwie wartościom jest nie tylko bardziej przewidywalne, co także powszechnie
akceptowalne717. Problem sprowadza się tu jednak do tego, że samo społeczne poczucie
prawa nie da odpowiedzi na pytanie o konkretne konsekwencje grożące za popełnienie
danego czynu, co z perspektywy osoby, która godzi się na ewentualne sankcje z zakresu
prawa cywilnego czy administracyjnego, a chce się ustrzec odpowiedzialności karnej, jest
rzeczą kluczową. Podkreśla się zresztą, iż owo moral clarity może co najwyżej uzupełniać, a
nie zastępować textual clarity, i to właśnie z uwagi na zasadę nullum crimen sine lege718.
Mając teraz na względzie, że językowa dostępność prawa karnego – rozumiana tutaj jako
możliwość zrekonstruowania wzoru karalnego zachowania na podstawie samego przepisu
ustawy karnej, nie do końca współgra z lansowanym obecnie wymogiem elastyczności
regulacji prawnej, powiązanie zasady pewności prawa i bezpieczeństwa prawnego wyłącznie
z prawem pozytywnym prowadzić może w skrajnych przypadkach do iluzji pewności prawa i
bezpieczeństwa prawnego jednostki. Skoro sam tekst prawny to za mało, aby rozgraniczyć
zachowania karalne od prawnokarnie irrelewantnych, to działanie w zaufaniu do jego treści
nie jest w stanie zapewnić jednostce pewności co do konsekwencji prawnych przedsiębranego
działania. Konsekwentnie, zasada nullum crimen sine lege rozumiana jako wymóg
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych oparty o przepis ustawy karnej tworzyłby
iluzję prawa do bezpieczeństwa prawnokarnego. Znamienne, że z tej perspektywy bardziej
gwarancyjny wydaje się przepis islandzkiego, odpowiednio duńskiego kodeksu karnego,
który dopuszcza odpowiedzialność karną na zasadzie analogii – jednostka co do zasady musi
się bowiem spodziewać, że wystrzeganie się wyłącznie zachowań odpowiadających
zawartemu tutaj opisowi czynu karalnego to za mało, aby w pełni uchronić się przed sankcją
karną. Z drugiej strony, powiązanie bezpieczeństwa prawnokarnego z dorobkiem
interpretacyjnym wyrosłym na podstawie danego przepisu prawa karnego o tyle jest bardziej
optymalne, że analiza „pozaustawowych” znamion przestępstwa – czy to samodzielna, czy z
pomocą prawnika – winna dać jednostce gwarancję, iż nie wpadnie w „pułapkę”, jaką może
być dla niej tekst ustawy karnej.
717

Por. m.in. A. Ashworth, Principles of criminal law..., op. cit., s. 90-91; A.P. Simester i G.R. Sullivan,
Criminal Law: Theory and Doctrine..., op. cit., s. 30-31.
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K. Szczucki, Wykładnia prokonstytucyjna prawa karnego..., op. cit., s. 13.
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W miejscu tym zwrócić należy uwagę na charakter postępowania toczącego się przed
Trybunałem Konstytucyjnym. Otóż jego przedmiotem jest to, czy na podstawie
kwestionowanego przepisu prawnego istnieje możliwość zrekonstruowania generalnoabstrakcyjnej normy postępowania, w tym przypadku – wzoru karalnego zachowania, nie zaś
prawidłowość zapadłego in concreto rozstrzygnięcia. Jak zgrabnie ujmuje się to w wyroku z
12 września 2005 r., „Posługiwanie się przez ustawodawcę przepisami zawierającymi zwroty
niedookreślone, pojęcia generalne, wymagające wykładni, oddala normowanie prawne od
standardu claritas w dwóch płaszczyznach, których istnienie nie jest obojętne dla zakresu
kognicji Trybunału Konstytucyjnego. Z jednej bowiem strony oceny wymaga wymóg jasności
i pewności prawa, prowadzący do określenia granic normowania in abstracto. I to jest
kwestia, której ocena należy do Trybunału Konstytucyjnego. Kontroli tej dokonano na użytek
niniejszej sprawy, uznając, że ustawodawca utrzymał się w granicach przysługującej mu
swobody regulacyjnej. 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. Wszakże w tym ostatnim wypadku brak jest podstaw do
wykonywania przez Trybunał Konstytucyjny funkcji kontrolnych w ramach skargi
konstytucyjnej. Gdyby bowiem Trybunał, dostrzegając naruszenie konstytucyjnych praw
jednostki przez błędy w stosowaniu przepisów niedookreślonych i zawierających odesłanie,
zdyskwalifikował ich konstytucyjność, tylko z uwagi na sam fakt ich błędnego zastosowania
– mielibyśmy do czynienia ze zbędną destrukcją systemu prawnego. Byłoby tak zwłaszcza
wtedy, gdy praktyka sądowa – ujednolicana w trybie kontroli instancyjnej i nadzoru
judykacyjnego – mogłaby (wykorzystana do wypracowania właściwej interpretacji)
samodzielnie zagwarantować konstytucyjny standard bezpieczeństwa prawnego i zaufania do
państwa i prawa”719. W tym zakresie kontrola „scedowana” jest na same sądy, w
szczególności sądy wyższego rzędu sprawujące kontrolę instancyjną, z których prominentne
miejsce zajmuje niewątpliwie Sąd Najwyższy.
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Tak wyrok TK z 12 września 2005 r., SK 13/05, OTK-A 2005, Nr 8, poz. 91.
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Na marginesie, w praktyce orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego znana jest instytucja
tzw. wyroków interpretacyjnych, gdzie wyrzeczenie w przedmiocie konstytucyjności bądź
niekonstytucyjności ograniczone jest do możliwej interpretacji danego przepisu prawnego720.
Gdyby Trybunał Konstytucyjny stwierdził na gruncie danej sprawy, że naruszenie praw
gwarantowanych Konstytucją RP było następstwem błędnej wykładni zakwestionowanej
regulacji prawnej, mógłby, w ramach wyjątku, skorzystać z tej ewentualności. Za szczególnie
ciekawą pod tym kątem uznać należy sprawę K 10/08721, gdzie zakwestionowano znaczenie
art. 80 § 2b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych722, jakie
nadano przez Sąd Najwyższy w uchwale z 20 grudnia 2007 r.723, a to w zakresie, w jakim
każdy wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego, który
orzekając w sprawach karnych o przestępstwa z dekretu o stanie wojennym, stosował
retroaktywne przepisy, musi być traktowany jako oczywiście bezzasadny. Bezpośrednio nie
było to jednak podyktowane ochroną indywidualnych praw jednostki, a raczej dobrem
wymiaru sprawiedliwości, które – co szczególnie znamienne z perspektywy niniejszej pracy –
wymaga, aby klauzula oczywistej bezskuteczności konkretyzowana była każdorazowo w
warunkach danej sprawy724.

720

Por. m.in. J. Trzciński, Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo”,
2002, nr 1., s. 3-14; K. Pietrzykowski, O tak zwanych „interpretacyjnych” wyrokach Trybunału
Konstytucyjnego, „Przegląd Sądowy”, 2004, nr 3., s. 15-30; M. Florczak-Wątor, Orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego i ich skutki prawne..., op. cit., s. 93-103.
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Uchwała SN z 20 grudnia 2007 r., I KZP 37/07, OSNKW 2007, Nr 12, poz. 86.
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zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego, który orzekając w sprawach karnych o
przestępstwa z dekretu o stanie wojennym, stosował retroaktywne przepisy, musi być traktowany jako
oczywiście bezzasadny i z tej racji będzie podlegał odmowie przyjęcia. Tym samym treść normatywna
narzucona na mocy uchwały SN z 20 grudnia 2007 r. zwrotowi » oczywiście bezzasadny «, użytemu w art. 80 §
2b zdanie pierwsze p.u.s.p., wyłącza indywidualną ocenę każdego wniosku o uchylenie immunitetu, co pozostaje
w sprzeczności z przyjętą w orzecznictwie i doktrynie prawnej funkcją tego z istoty ocennego i
konkretyzowanego in casu pojęcia. Zakresowe zdefiniowanie oczywistej bezzasadności staje się w tym wypadku
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wstępnego rozpoznania wniosku o uchylenie immunitetu, możliwości poniesienia odpowiedzialności karnej za
określony typ przestępstw związany ze stosowaniem retroaktywnych przepisów karnych. Oczywistej
bezzasadności nie ocenia się zatem in casu, ponieważ jest ona odgórnie i arbitralnie przesądzona. Mając
powyższe na uwadze, Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 80 § 2b zdanie pierwsze p.u.s.p. w
zakwestionowanym zakresie jest niezgodny z zasadą określoności przepisów prawa wynikającą z art. 2
Konstytucji”. Por. przy tym zdania odrębna do przedmiotowego wyroku kolejno sędziego TK Stanisława
Biernata, sędziego TK Adama Jamroza, sędzi TK Ewy Łętowskiej, sędziego TK Marka Mazurkiewicza,
sędziego TK Mirosława Wyrzykowskiego oraz sędziego TK Bohdana Zdziennickiego.
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W świetle powyższego, z uwagi na zakres przyznanych Trybunałowi Konstytucyjnemu
kompetencji, nie ma on uprawnień do analizy samej decyzji stosowania prawa, a jedynie
podstawy prawnej, na której została ona wydana. Innymi słowy, o tym, że rzeczywistym
gwarantem poszanowania praw jednostki jest sądownictwo przesądzają obecnie same
uwarunkowania systemowe. Trybunał Konstytucyjny bada wyłącznie sferę stanowienia
prawa, podczas gdy kontrola sfery stosowania prawa spoczywa na sądownictwie. Wypada
dodać, że Sąd Najwyższy, rzec można – najwyższa instancja dla spraw z zakresu prawa
karnego, jest świadom przypisanej mu roli. Spotkać się można ze stwierdzeniem, że: „Artykuł
2 Konstytucji wyraża zasadę demokratycznego państwa prawnego. Zasada ta koresponduje z
innymi przepisami Konstytucji, w tym z art. 42 ust. 1 stanowiącym, że odpowiedzialności
karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę
obowiązującą w czasie jego popełnienia. Z przedstawionej zasady nullum crimen nulla poena
sine lege poenali anteriori wywodzą się między innymi zasady nullum crimen sine lege certa
(maksymalnej określoności czynów zabronionych, tak aby odróżnić czyny zabronione przez
ustawę od niezabronionych) nullum crimen sine lege scripta (nakazującej by prawo karne
było prawem zawartym w ustawie) oraz nullum crimen sine lege stricte (zakazującej
stosowania analogii i wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy). Oczywiście należyta
poprawność, precyzja i jasność przepisów ma szczególne znaczenie, gdy chodzi o
konstytucyjną zasadę nullum crimen sine lege certa. Wyłączność ustawy i maksymalna
określoność znamion przestępstw nie oznacza jednak, że wszelkie elementy opisujące czyny
zabronione muszą i mogą być wyczerpująco ustalone w ustawie. Także w zakresie typizacji
przestępstw dopuszczalne jest odwoływanie się do sformułowań ocennych (np. ciężkie,
lekkie, istotne, podobne, wielka, znaczna, silne, znikomy itp.). Ostatecznie na sądach ciąży
obowiązek interpretacji przepisu zgodnie z zasadami konstytucyjnymi”725.
5.4. Zasada trójpodziału władzy państwowej
Skupiając się w tym miejscu na zasadzie trójpodziału władzy państwowej, jednym z
kluczowych elementów państwa prawa w ujęciu formalnym, przypomnieć trzeba, że rozdział
pomiędzy władzą ustawodawczą a władzą sądowniczą stanowił postulat ruchu humanitarnego
w prawie karnym. Zgodnie z monteskiuszowską koncepcją związania sędziego słowami
ustawy, o tym, co jest prawem, decydować miał ustawodawca, rola sędziego sprowadzać się
725

Postanowienie SN z 19 grudnia 2007 r., V KK 101/07, KZS 2008 Nr 4, poz. 23.
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zaś miała – wyłącznie – do jego stosowania na zasadzie subsumcji. W literaturze przedmiotu
spotkać się można jednak z poglądem, że lansowaną przez K. Monteskiusza koncepcję
trójpodziału władzy można interpretować w sposób dwojaki. Z jednej strony chodziłoby tutaj
o ograniczenie arbitralnej władzy sędziego, który nie powinien rozstrzygać w oparciu o
własne przekonania, a jedynie na podstawie „woli ogółu”, zapisanej przez prawodawcę w
ustawie. Nacisk można zatem położyć na ścisłe rozgraniczenie władzy prawodawczej i
sądowniczej, w którym to układzie sędziom przypisana jest rola „ust ustawy” 726. Wskazuje się
z drugiej strony, że powyższy postulat był tylko elementem szerszej koncepcji trójpodziału
władzy na zasadzie check and balance – zrównoważonej współpracy. Wyrażany jest pogląd,
iż teoria K. Monteskiusza nie odnosi się zasadniczo do technicznego rozdziału
poszczególnych zadań państwa. Akcent położony jest natomiast – właśnie – na stworzenie
gwarancji przeciwdziałania nadużyciu którejkolwiek z władz727. Podnosi się co więcej, że
teza jakoby przypisanie sędziom roli „ust ustawy” oznacza zawężenie ich kompetencji jedynie
do automatycznego stosowania prawa – bez dokonywania jakiejkolwiek jego wykładni,
stanowi pewną nadinterpretację myśli K. Monteskiusza, dokonaną w czasach napoleońskich
w celu wzmocnienia pozycji francuskiego parlamentu. Zawarta w rozdziale dotyczącym
prawa angielskiego – odnosiła się ona wyłącznie do właściwej dla systemu common law
koncepcji prawa sędziowskiego. Z tej perspektywy przyznanie władzy wykonawczej
pewnych uprawnień w zakresie tworzenia prawa, podobnie jak przyzwolenie na interpretację
obowiązującego prawa przez sądy, nie podważałoby zasady trójpodziału władzy – o ile
uprawnienia te pozostawałyby pod kontrolą pozostałych władz728.
Przyjęty na gruncie polskiego porządku ustrojowego trójpodział władzy państwowej
opiera się, w myśl art. 10 ust. 1 Konstytucji RP, na zasadzie „podziału i równowagi”729.
Oznacza to, że trzy główne funkcje władzy państwowej, tj. stanowienie prawa, wymierzanie
sprawiedliwości oraz, mówiąc oględnie, wykonywanie obowiązującego prawa, zostały
rozdzielone pomiędzy różne podmioty – odpowiednio Sejm i Senat, sądy i trybunały oraz
726

C. Peristeridou, The principle of legality in European criminal law..., op. cit., s. 48-49.
Ibid., s. 49. Por. D. Held, Models of Democracy, Stanford 2006., s. 66; J. Adler, General Principles of
Constitutional and Administrative Law..., op. cit., s. 108.
728
C. Peristeridou, The principle of legality in European criminal law..., op. cit., s. 49-50. Szerzej zob. K.M.
Schönfeld, Rex, Lex et Judex: Montesquieu and la bouche de la loi revisited, „European Constitutional Law
Review”, 2008, t.4, nr 2., s. 274-301. Zastrzec przy tym należy, że u C. Beccarii ów automatyzm w stosowaniu
prawa był już postulowany expresis verbis.
729
W ramach przypomnienia, zgodnie z tym przepisem: „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na
podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej”.
727
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Prezydent RP i Rada Ministrów (art. 10 ust. 2 Konstytucji RP). Patrząc na tę kwestię pod
kątem zasady nullum crimen sine lege, Sejm (we współpracy z Senatem) określać ma wzór
karalnego zachowania poprzez jego opisanie w ustawie karnej, podczas gdy zadaniem sądu
jest rozstrzyganie o odpowiedzialności karnej danej jednostki w oparciu o przepisy tejże
ustawy. Odmienne ukształtowanie kompetencji władzy sądowniczej stanowiłoby tymczasem
ingerencję w obszar zastrzeżony dla władzy ustawodawczej. Mając na uwadze, że ustawa
wyznaczać ma sferę wolną od ingerencji władzy państwowej, w tym reakcji prawnokarnej ze
strony państwa, przyznanie sądownictwu kompetencji prawotwórczych oznaczałoby
przyzwolenie na arbitralną ingerencję w ową sferę swobód obywatelskich i podważenie
zasady nullum crimen sine lege730.
Główny problem z funkcjonowaniem zasady trójpodziału władzy państwowej wiąże się
niewątpliwie z tym, iż linia demarkacyjna pomiędzy ustawodawstwem, wymiarem
sprawiedliwości i sprawowaniem władzy wykonawczej, jest trudna do uchwycenia. Podział
ten rozmywa w szczególności sądowa kontrola konstytucyjności stanowionego przez
ustawodawcę prawa czy sądowa kontrola zgodności decyzji administracyjnych z
obowiązującym prawem. Organom władzy sądowniczej przyznaje się tu przecież uprawnienie
vel obowiązek ingerencji w zakres kompetencji odpowiednio władzy ustawodawczej i
wykonawczej731. W kontekście tym warto zwrócić uwagę na obecne w doktrynie stanowisko,
iż zasada trójpodziału władzy nie ma charakteru absolutnego, a kluczowy jest tu raczej
„system hamulców, powściągania i wzajemnej kontroli poszczególnych odseparowanych
segmentów tejże władzy”732. Taki pogląd wyrażany jest również przez Trybunał
Konstytucyjny, który w orzecznictwie swym wypracował pojęcie „istoty” danej władzy, czyli

730

Por. J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 288-289; A.
Barczak-Oplustil, Obowiązywanie zasady nullum crimen sine lege. Wybrane problemy..., op. cit., s. 13; A. Zoll,
Znaczenie konstytucyjnej zasady podziału władzy dla prawa karnego materialnego..., op. cit., s. 323-324; W.
Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym..., op. cit., s. 102-103; K. Wojtyczek,
Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP..., op. cit., s. 107-108; R. Dębski,
Zasada nullum crimen sine lege i postulat wyłączności ustawy..., op. cit., s. 112.
731
Por. P. Radziewicz, Kontrola konstytucyjności zaniechań ustawodawczych przez Trybunał Konstytucyjny,
„Państwo i Prawo”, 2013, nr 9., s. 11; Z. Kmieciak, Wykonanie wyroku sądu administracyjnego, [w:] System
prawa administracyjnego. Tom X. Sądowa kontrola administracji publicznej, red. R. Hauser, A. Niewiadomski, i
A. Wróbel, Warszawa 2016., s. 663-664. Por. także H. Barnett, Constitutional and Administrative Law, LondonSydney 2002., s. 133-134; R. Masterman, The Separation of Powers in the Contemporary Constitution,
Cambridge 2011., s. 31.
732
Tak P. Radziewicz, Kontrola konstytucyjności zaniechań ustawodawczych przez Trybunał
Konstytucyjny..., op. cit., s. 11. Zob. także M. Pach i P. Tuleja, Objaśnienia do art. 10, [w:] Konstytucja RP. Tom
I. Komentarz do art. 1–86, red. L. Bosek i M. Safjan, Warszawa 2016., s. 345; Z. Kmieciak, „Wykonanie
wyroku sądu administracyjnego”, op. cit., s. 662.
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obszaru, w który inna władza nie może ingerować. Jak czytamy w orzeczeniu z 21 listopada
1994 r.733, „Wymóg » rozdzielenia « władz oznacza m.in., iż każdej z trzech władz powinny
przypadać kompetencje materialnie odpowiadające ich istocie, a co więcej – każda z trzech
władz powinna zachowywać pewne minimum wyłączności kompetencyjnej stanowiącej o
zachowaniu tej istoty”. Również z aktualnie obowiązującego art. 10 Konstytucji RP
wyprowadza się koncepcję takiej zrównoważonej współpracy734. Znamienne przy tym, iż –
jak dalej czytamy we wskazanym orzeczeniu – „tylko […] wobec władzy sądowniczej
» rozdzielenie « 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 uczestniczyć”. O ile wymiar sprawiedliwości należeć ma wyłącznie
do władzy sądowniczej, tak kompetencje ustawodawcze i wykonawcze mogą podlegać
pewnym przesunięciom735.
Stwierdzić należy w tym miejscu, iż współczesna koncepcja państwa prawa nie pozostaje
bez wpływu na koncepcję trójpodziału władzy. W zakresie, w jakim przepis prawnokarny
odsyła do regulacji o charakterze podustawowym, dookreślającej ustawowy blankiet,
uprawnienie do dookreślenia wzoru karalnego zachowania przekazuje się władzy
wykonawczej736. Idąc dalej, w zakresie, w jakim przepis prawnokarny posługuje się zwrotami
niedookreślonymi i ocennymi, wymagającymi doprecyzowania w orzecznictwie sądowym lub
doktrynie, mówić należy odpowiednio o przekazaniu cząstki uprawnień prawotwórczych
władzy sądowniczej737. Choć J. Długosz sprowadza ten problem do klauzuli społecznej
szkodliwości z art. 1 § 2 k.k. i powierzenia sądom kompetencji do weryfikacji, w którym

733

Orzeczenie TK z 21 listopada 1994 r., K 6/94, OTK 1994, Nr 2, poz. 39.
M. Pach i P. Tuleja, „Objaśnienia do art. 10”, op. cit., s. 344-345; L. Garlicki, Polskie prawo
konstytucyjne. Zarys wykładu..., op. cit., s. 89-90; B. Banaszak, Prawo konstytucyjne..., op. cit., s. 422-424 . Zob.
także wyrok TK z 7 listopada 2013 r., K 31/12, OTK-A 2013, Nr 8, poz. 121; wyrok TK z 14 października 2015
r., Kp 1/15, OTK-A 2015, Nr 9, poz. 147; wyrok TK z 3 grudnia 2015 r., K 34/15, OTK-A 2015, Nr 11, poz.
185.
735
Zob. wyrok TK z 27 marca 2013 r., K 27/12, OTK-A 2013, Nr 3, poz. 29; wyrok TK z 7 listopada 2013
r., K 31/12, OTK-A 2013, Nr 8, poz. 121. Zastrzega się tu jednocześnie, iż separacja władzy sądowniczej
dotyczy tylko kompetencji merytorycznych, związanych z realizacją prawa do sądu, nie zaś administracyjnych,
niezwiązanych bezpośrednio z wymiarem sprawiedliwości.
736
Zob. zwłaszcza J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 293-294;
A. Zoll, Znaczenie konstytucyjnej zasady podziału władzy dla prawa karnego materialnego..., op. cit., s. 328329.
737
L. Morawski, „Zasada państwa prawnego – próba reinterpretacji”, op. cit., s. 137-138, 142. Zob. także E.
Łętowska, Interpretacja a subsumpcja zwrotów niedookreślonych i nieostrych, „Państwo i Prawo”, 2011, nr 7–
8., s. 17-18.
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przypadku mamy do czynienia z czynem prawnokarnie relewantnym, a kiedy nie 738, tak jest
on niewątpliwie szerszy i wiąże się – właśnie – ze stosowaniem pojęć niedookreślonych i
ocennych. Zgodzić się bowiem z A. Zollem, że w tym przypadku wyznaczenie zakresu
kryminalizacji nie jest możliwe bez interpretacji sądowej739.
O tym, iż dorobek interpretacyjny nie jest postrzegany przez ustawodawcę wyłącznie w
kategoriach indywidualno-konkretnej decyzji stosowania prawa, świadczyć może stanowisko
Trybunału Konstytucyjnego dotyczące określoności przepisów prawnych, w tym przepisów
prawa karnego. Z jednej strony spotkać się można ze wskazaniem, iż: „Dla oceny zgodności
sformułowania określonego przepisu prawa z wymaganiami poprawnej legislacji istotne są
[…] trzy założenia. Po pierwsze – każdy przepis ograniczający konstytucyjne wolności lub
prawa winien być sformułowany w sposób pozwalający jednoznacznie ustalić, kto i w jakiej
sytuacji podlega ograniczeniom. Po drugie – przepis ten powinien być na tyle precyzyjny, aby
zapewniona była jego jednolita wykładnia i stosowanie. Po trzecie – przepis taki winien być
tak ujęty, aby zakres jego zastosowania obejmował tylko te sytuacje, w których działający
racjonalnie ustawodawca istotnie zamierzał wprowadzić regulację ograniczającą korzystanie z
konstytucyjnych wolności i praw”740. Z drugiej strony zaznacza się, iż wymagania te nie
oznaczają jednak zakazu posługiwania się przez ustawodawcę zwrotami niedookreślonymi.
Otóż „wyrażeń lub zwrotów niedookreślonych nie da się zupełnie wyeliminować […].
Posługiwanie się w prawie pojęciami nieostrymi nie zawsze jest uchybieniem legislacyjnym.
Często bowiem skonstruowanie określonej normy prawnej za ich pomocą stanowi jedyne
738

Por. J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 299-301. Autorka
dochodzi jednocześnie do wniosku, iż nie mamy w tym przypadku do czynienia z aktem kreowania prawa, tj.
„przeniesienia na organy władzy sądowniczej uprawnienia do określenia w sposób abstrakcyjny i generalny
zagrożenia karą grożącą w przypadku popełnienia danego typu czynu zabronionego”, a stosowaniem prawa,
czyli „wymierzeniem sprawcy indywidualnej kary za popełniony konkretny czyn”, nadto zaś – regulowanym
przez przepis art. 115 § 2 k.k. Zob. także A. Zoll, Znaczenie konstytucyjnej zasady podziału władzy dla prawa
karnego materialnego..., op. cit., s. 330-332.
739
Tak A. Zoll, Znaczenie konstytucyjnej zasady podziału władzy dla prawa karnego materialnego..., op.
cit., s. 332. Por. przy tym W. Wróbel, „Prawotwórcze tendencje w orzecznictwie Sądu Najwyższego w sprawach
karnych. Mity czy rzeczywistość?”, op. cit., s. 390-391. Dostrzegając problem posługiwania się przez
ustawodawcę zwrotami niedookreślonymi i ocennymi autor opowiada się przeciwko wypracowywaniu w
orzecznictwie sądowym jakichkolwiek abstrakcyjnych przesłanek dookreślających ustawowy zakres
kryminalizacji. Zwroty te winny być w jego ocenie konkretyzowane wyłącznie na potrzeby indywidualnokonkretnego rozstrzygnięcia, względnie – jeśli za posłużeniem się tego typu zwrotem stała żadna racja o
kryminalno politycznym charakterze – stanowić podstawę wyeliminowanie danego przepisu z obrotu prawnego
jako sprzecznego z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. Stanowisko to odpowiada przytoczonemu wyżej wyrokowi
interpretacyjnemu TK w przedmiocie „oczywistej bezzasadności” wniosku o uchylenie immunitetu
sędziowskiego.
740
Zob. m.in. wyrok TK z 30 października 2001 r., K 33/00, OTK 2001, Nr 7, poz. 217; wyrok TK z 28
maja 2003 r., K 44/02, OTK-A 2003, Nr 5, poz. 44; wyrok TK z 20 października 2010 r., P 37/09, OTK-A 2010,
Nr 8, poz. 79; wyrok TK z 3 grudnia 2013 r., P 40/12, OTK-A 2013, Nr 9, poz. 133.
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rozsądne wyjście. Na straży właściwego zastosowania takiej normy stoją przede wszystkim
normy procesowe, wskazujące na przesłanki zastosowania, w konkretnej sprawie, normy
prawnej, skonstruowanej za pomocą tego rodzaju nieostrego pojęcia”741. Jak dalej się
wyjaśnia, „Znaczenie zwrotów niedookreślonych w konkretnej sytuacji nie może być jednak
[…] ustalane arbitralnie. Dlatego użycie zwrotu nieostrego wymaga istnienia szczególnych
gwarancji proceduralnych, zapewniających przejrzystość i ocenność praktyki wypełniania
nieostrego zwrotu konkretną treścią przez organ, decydujący o tym wypełnieniu. Inaczej
mówiąc – jeśli odrzucić pogląd, że samo posłużenie się przez legislatora zwrotem nieostrym
jest już naruszeniem wymagania jasności, ostrości i przewidywalności treści przepisów
prawnych (czego wymaga art. 2 Konstytucji) – należy jednak zaaprobować argument, iż
wykorzystanie przez ustawodawcę tej właśnie techniki legislacyjnej z punktu widzenia oceny
konstytucyjności

będzie

wymagało

zaostrzonych

kryteriów

dotyczących

procedury

posługiwania się zwrotami niedookreślonymi, jak np. dostępność przeprowadzonego
rozumowania dla zainteresowanych dzięki jawności postępowania lub ujawnianiu motywów
rozstrzygnięcia. Z tego więc punktu widzenia, skoro ustalanie treści zwrotu niedookreślonego
następuje w procesie stosowania prawa, procedurze tego stosowania należy stawiać jakieś
wymogi. Uzyskanie informacji, danych umożliwiających ocenę, że praktyka w tym zakresie
jest prawidłowa, jest możliwe zwłaszcza na podstawie analizy orzecznictwa sądowego, które
autorytatywnie

usuwa

niedookreślonego”

742

istniejące

obiektywnie

wątpliwości

co

do

treści

zwrotu

.

Co więcej, przedmiotem kontroli konstytucyjnej czyni się normę dekodowaną z danego
przepisu prawnego zgodnie z konsekwentną praktyką jego stosowania, utrwaloną przede
wszystkim w orzecznictwie Sądu Najwyższego bądź Naczelnego Sądu Administracyjnego 743.
Trybunał Konstytucyjny podkreśla w tym kontekście, iż: „[…] obywatel może zakładać, że
treści obowiązującego prawa są dokładnie takie, jak to zostało ustalone przez sądy, zwłaszcza
gdy ustalenie to zostaje dokonane przez Sąd Najwyższy w tak autorytatywnej procedurze, jak
741

Tak wyrok TK z 14 lutego 2012 r., P 20/10, OTK-A 2012, Nr 2, poz. 15. Odpowiednio wyrok TK z 15
września 1999 r., K 11/99, OTK 1999, Nr 6, poz. 116; wyrok TK z 16 stycznia 2006 r., SK 30/05, OTK-A 2006,
Nr 1, poz. 2; wyrok TK z 28 czerwca 2005 r., SK 56/04, OTK-A 2007, Nr 6, poz. 67.
742
Tak wyrok TK z 16 stycznia 2006 r., SK 30/05, OTK-A 2006, Nr 1, poz. 2. Odpowiednio wyrok TK z 7
października 2008 r., SK 55/06, OTK-A 2008, Nr 8, poz. 144; postanowienie TK z 22 października 2007 r., SK
59/06, OTK-A 2007, Nr 9, poz. 119.
743
Zob. m.in. ww. wyrok TK z 12 stycznia 2000 r., P 11/98, OTK 2000, Nr 1, poz. 3; wyrok TK z 3
października 2000 r., K 33/99, OTK 2000, Nr 6, poz. 188; wyrok TK z 14 lutego 2012 r., P 20/10, OTK-A 2012,
Nr 2, poz. 15.
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przewidziana w art. 390 k.p.c. [procedura rozstrzygania zagadnień prawnych budzących
poważne wątpliwości interpretacyjne – przypis A.R.], albo znajduje wyraz w jednolicie
ustabilizowanym stanowisku judykatury”744. O czym była już zresztą mowa, konstytucyjny
standard określoności przepisów prawnokarnych sprowadza się właśnie do tego, aby treść
znamion typu czynu zabronionego dało się ustalić w sposób jednoznaczny i pewny na
podstawie obowiązujących przepisów, poglądów doktryny oraz orzecznictwa sądowego.
W konsekwencji, samo abstrakcyjne stwierdzenie nieokreśloności tekstu prawnego nie
jest wystarczające do uznania przepisu za niezgodny ze standardem konstytucyjnym.
Nieprecyzyjność lub niejasność tylko wtedy uzasadnia stwierdzenie jego niekonstytucyjności,
gdy jest tak daleko posunięta, że wynikających z niej rozbieżności interpretacyjnych nie da
się usunąć za pomocą zwyczajnych środków eliminowania wieloznaczności – w drodze
wykładni,

w

tym

z

uwzględnieniem

kontekstu

konstytucyjnego

(wykładnia

prokonstytucyjna)745. Eliminację przepisu z systemu prawnego uznaje się jako ostateczność,
rozwiązanie ultima ratio746. Znamienne przy tym, iż w odniesieniu do problemu
nieokreśloności przepisów prawnych chodzić będzie w pierwszej kolejności o „nadanie”
danej regulacji odpowiedniej formy, rzec można – spełniającej wymogi państwa prawa w
ujęciu formalnym, w dalszej zaś kolejności – odpowiedniej materii, zgodnej z wymogami
państwa prawa w ujęciu materialnym tudzież konstytucyjnym.
Z powyższej perspektywy słuszne wydaje się stwierdzenie P. Tulei, iż współcześnie rola
sędziów uległa zmianie w stosunku do czasów Oświecenia – zamiast być „ustami ustawy” jak
chciał tego K. Monteskiusz, samodzielnie winni oni gwarantować poszanowanie wartości
nadrzędnych w danym systemie prawa747. Tak postrzegana zasada trójpodziału władzy

744

Tak wyrok TK z 13 kwietnia 1999 r., K 36/98, OTK 1999, Nr 3, poz. 40. Także wyrok TK z 10 kwietnia
2006 r., SK 30/04, OTK-A 2006, Nr 4, poz. 42; wyrok TK z 1 września 2006 r., SK 14/05, OTK-A 2006, Nr 8,
poz. 97. Odpowiednikiem art. 390 k.p.c., na gruncie procedury karnej jest art. 441 k.p.k., na gruncie
postępowania sądowo administracyjnego – art. 187 p.p.s.a.
745
Zob. m.in. orzeczenie TK z 15 lipca 1996 r., K 5/96, OTK 1996, Nr 4, poz. 30; wyrok TK z 12 czerwca
2002 r., P 13/01, OTK-A 2002, Nr 4, poz. 42; wyrok TK z 11 maja 2007 r., K 2/07, OTK-A 2007, Nr 5, poz. 48.
Por. także M. Florczak-Wątor, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne..., op. cit., s. 94 i n.
746
Zob. m.in. wyrok TK z 29 lipca 2014 r., P 49/13, OTK-A 2014, Nr 7, poz. 79; wyrok TK z 12 września
2005 r., SK 13/05, OTK-A 2005, Nr 8, poz. 91; wyrok TK z 13 września 2011 r., P 33/09, OTK-A 2011, Nr 7,
poz. 71. Notabene, spotkać się można także z dodatkowym wymogiem, aby skutki owych rozbieżności
interpretacyjnych były istotne dla adresatów norm prawnych i wynikały właśnie z niejednolitego stosowania lub
niepewności co do sposobu stosowania. Tak wyrok TK z 3 grudnia 2002 r., P 13/02, OTK-A 2002, Nr 7, poz.
90; wyrok TK z 18 września 2014 r., K 23/12, OTK-A 2014, Nr 10, poz. 113.
747
P. Tuleja, Prawo sędziowskie z perspektywy konstytucyjnej, [w:] Konstytucja i sądowe gwarancje jej
ochrony. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego, red. P. Czarny i P. Tuleja, Kraków 2004., s. 214.
Zob. także M. Zieliński i M. Zirk-Sadowski, Klaryfikacyjność i derywacyjność w integrowaniu polskich teorii
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państwowej koresponduje z zasadą nullum crimen sine lege, gdzie za podstawę
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych weźmie się istniejący w czasie czynu
dorobek wykładniczy.
5.5. Zasada demokracji
Uzupełniając powyższe rozważania o zasadę demokracji, przypomnieć wypada, że
oświeceniowa teoria umowy społecznej zakładała podporządkowanie się jednostek woli ogółu
na zasadzie samostanowienia. Zarówno byt państwa, jak i władza państwowa wywodzą się od
narodu. Szczególnie istotne są tutaj dwie okoliczności. Po pierwsze, jednostki wchodzące w
skład jednoczącej się wspólnoty państwowej są względem siebie równouprawnione. Po
drugie, nie przekazały one cząstki swej wolności na rzecz określonej osoby, czy grupy osób, a
na rzecz woli ogółu, wyrażanej przez przedstawicieli tejże wspólnoty. Założenia te leżą u
podstaw koncepcji demokracji przedstawicielskiej (demokracji pośredniej)748. Dla zasady
nullum crimen sine lege koncepcja ta ma to z kolei znaczenie, że wprowadza wymóg
demokratycznej legitymacji wszelkich zakazów (nakazów) postępowania, za których
przekroczenie przewiduje się sankcję karną. Jak wskazuje R. Dębski, „zasada demokracji
wymaga, aby normy szczególnie dotkliwie wkraczające w sferę dóbr jednostki ustanowione
zostały przez przedstawicieli społeczeństwa jako reprezentantów i wyrazicieli woli ogółu i
kreowane były w formie przewidzianej dla tworzenia ustawy749”.
Podkreśla się w tym kontekście, że forma ustawy ma ten szczególny walor, iż jest to akt
prawny ustanawiany w odrębnej, jawnej procedurze legislacyjnej, zakładającej publiczną
debatę z udziałem wszystkich ugrupowań politycznych reprezentowanych w parlamencie, jak
również konsultacje z organizacjami społecznymi i innymi zainteresowanymi podmiotami750.
Przepisy prawa karnego, ustanawiające ochronę poszczególnych dóbr prawnych, stanowią
odzwierciedlenie uznanych społecznie wartości. Okoliczności te sprawiają zarazem, iż

wykładni prawa..., op. cit., s. 105; R. Dębski, „Jeszcze o gwarancyjnej funkcji nakazu określoności czynu
karalnego”, op. cit., s. 26.
748
Por. C. Peristeridou, The principle of legality in European criminal law..., op. cit., s. 43-44.
749
R. Dębski, Zasada nullum crimen sine lege i postulat wyłączności ustawy..., op. cit., s. 112. Zob. także J.
Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 289-290, 308; W. Wróbel, Zmiana
normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym..., op. cit., s. 102-103; K. Wojtyczek, Granice ingerencji
ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP..., op. cit., s. 106-107; A. Barczak-Oplustil,
Obowiązywanie zasady nullum crimen sine lege. Wybrane problemy..., op. cit., s. 13-14.
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K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP..., op. cit., s.
107.
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przepisy prawne spotkać się mogą z lepszym posłuchem ze strony społeczeństwa751.
Notabene, W. Wróbel odnosząc się konkretnie do zasady ustawowej wyłączności prawa
karnego podnosi, że idea demokracji jest w zasadzie jedynym aktualnym uzasadnieniem
wymogu formalnej ustawy jako źródła prawa karnego752. Ochrona zaufania jednostki do
państwa i tworzonego przez nie prawa niekoniecznie wymaga ustawowej formy zakazu
karnego, a – jedynie – opublikowanie obowiązujących norm prawnych, tak aby jednostka
mogła planować swoje postępowanie w oparciu o ich treść. Podobnie wygląda kwestia
uzasadnień stricte karnistycznych – motywacyjnego działania prawa karnego („przymusu
psychicznego”) czy zasady winy. Jakkolwiek one nie wymagają ustawy uchwalanej przez
parlament, tak, zdaniem W. Wróbla, formy tej wymaga ochrona dóbr i wartości, które
podlegają ograniczeniu w związku z ustanowieniem konkretnego typu czynu zabronionego
pod groźbą kary. Procedura legislacyjna zabezpiecza tutaj demokratyczny sposób tworzenia
prawa i pozwala na artykulację interesów różnych grup społecznych753.
Zgodnie z art. 1 Konstytucji RP: „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym
wszystkich obywateli”. Przepis art. 4 Konstytucji RP stanowi z kolei, że: „Władza
zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu” (ust. 1), a „Naród sprawuje
władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio” (ust. 2). O tym, iż „demokratyczność”
stanowi istotną cechę polskiego ustroju państwa przesądza jednocześnie art. 2 Konstytucji RP,
czyli wskazywana klauzula państwa prawna, stricte zaś klauzula – demokratycznego –
państwa prawa. Przyjmuje się w konsekwencji, iż to naród jest rzeczywistym dysponentem
władzy zwierzchniej w państwie, a poszczególne organy władzy publicznej działają z jego
woli i w jego interesie754.
Mając na uwadze, że posłowie i senatorowie pochodzą z wyborów powszechnych i
bezpośrednich (por. art. 96 ust. 2 i art. 97 ust. 2 Konstytucji RP), ich demokratyczna
legitymacja do tworzenia prawa nie budzi wątpliwości. Co więcej, właśnie ze wskazaniem na
zasadę demokracji Trybunał Konstytucyjny dopuścił możliwość posługiwania się przez
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Zob. także C. Peristeridou, The principle of legality in European criminal law..., op. cit., s. 45.
W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym..., op. cit., s. 102-106. Zob.
także W. Wróbel i A. Zoll, Polskie prawo karne: część ogólna..., op. cit., s. 94-97.
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Tak W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym..., op. cit., s. 105-106.
Odpowiednio W. Wróbel i A. Zoll, Polskie prawo karne: część ogólna..., op. cit., s. 97.
754
Por. M. Florczak-Wątor, Objaśnienia do art. 4, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red.
L. Bosek i M. Safjan, Warszawa 2016., s. 257; B. Banaszak, Prawo konstytucyjne..., op. cit., s. 220-222; P.
Sarnecki, Ogólna charakterystyka państwowości w Konstytucji RP, [w:] Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej
Polskiej, red. P. Sarnecki, Warszawa 2014., s. 71-72.
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ustawodawcę techniką blankietu zupełnego, jeżeli wzór karalnego zachowania określany jest
przez organy posiadające demokratyczną legitymacje opartą na powszechnych i
bezpośrednich wyborach, w tym przypadku organ stanowiący samorządu terytorialnego755. W
kontekście tym warto zwrócić uwagę na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 maja 1998
r.756, gdzie czytamy: „Przedstawicielami Narodu są przede wszystkim posłowie i senatorowie
oraz Prezydent. W szerokim znaczeniu przedstawicielami Narodu są również inne osoby
wchodzące w skład organów władzy publicznej, które nie pochodzą z wyborów, jeżeli organy
te zostały powołane przez konstytucję do realizacji woli Narodu, a ich działalność – poddana
w sposób mniej lub bardziej bezpośredni kontroli społeczeństwa. Również samorząd
terytorialny można uznać za jedną z form szeroko rozumianej demokracji przedstawicielskiej,
a rady gminy – za organy wyrażające wolę tej części Narodu, która zamieszkuje obszar danej
gminy”757.
Odnosząc się do przypadku przepisów blankietowych, gdzie ciężar doprecyzowania
znamion przestępstwa spoczywa na podmiotach władzy wykonawczej, zauważyć należy, że
akt wykonawczy może zostać wydawany wyłącznie na podstawie szczegółowego
upoważnienia zawartego w przepisie ustawy, określającego organ właściwy do wydania
rozporządzenia, zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści
aktu, a kompetencja ta nie może zostać scedowana na inny podmiot (por. art. 92 Konstytucji
RP). Mówić tu zatem można o pośredniej legitymacji demokratycznej tworzonego w ten
sposób prawa, podobnie jak w przypadku rozporządzeń prezydenckich okresu II
Rzeczpospolitej. Czy tak samo winno się ocenić działalność „prawotwórczą” podmiotów
władzy sądowniczej? W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego spotkać się można z tezą,
iż: „konkretyzacja przez sądy pojęć nieostrych a casu ad casum […] dokonywana jest w
istocie z woli ustawodawcy”758. Uwzględniając dorobek orzeczniczy przy ocenie
poszanowania przez ustawodawcę konstytucyjnego standardu prawidłowej legislacji,
Trybunał Konstytucyjny potwierdza ją niejako w praktyce. Odmiennie ustawodawca dążyłby
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Zob. wyrok TK z 8 lipca 2003 r., P 10/02, OTK-A 2003, Nr 6, poz. 62.
Wyrok TK z 26 maja 1998 r., K 17/98, OTK 1998, Nr 4, poz. 48.
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Zob. także L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu..., op. cit., s. 73.
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Tak wyrok TK z 14 lutego 2012 r., P 20/10, OTK-A 2012, Nr 2, poz. 15. Przedmiotem analizy było tutaj
znamię „znacznej ilości” środków odurzających lub substancji psychotropowych wymienionych użytego na
gruncie art. 62 ust. 2 i art. 56 ust. 3 u.p.n. (przy czym w tym drugim przypadku znamię „znacznej ilości”
odniesione jest również do słomy makowej).
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do tego, aby wszystkie elementy relewantne z punktu widzenia odpowiedzialności karnej
jednostki znalazły wyraz bezpośrednio w ustawie.
Normatywnej podstaw dla upoważnienia władzy sądowniczej do dookreślania podstaw
odpowiedzialności karnej, nie tyle nawet o charakterze ustawowym, co konstytucyjnym,
doszukiwać się można w art. 175 ust. 1 Konstytucji RP, ustanawiającym generalną
kompetencję do sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Gdy weźmie się pod uwagę
okoliczność, że konkretyzacja zwrotów niedookreślonych i ocennych jest o tyle nieodzowna
na etapie stosowania prawa, że warunkuje prawidłowe przeprowadzenie procesu subsumcji,
stwierdzić należy, iż doprecyzowanie normy postępowania o elementy nie wyrażone
bezpośrednio w tekście ustawy karnej jest cechą immanentną dla konstytucyjnego zadania
podmiotów władzy sądowniczej w postaci wymiaru sprawiedliwości. Co przy tym ciekawe,
niekiedy taka działalność będzie miała i bardziej konkretną podstawę prawną. Zdaniem W.
Wróbla najbardziej zbliżone do działalności prawotwórczej są uchwały Sądu Najwyższego
rozstrzygające rozbieżności w wykładni prawa oraz kierowane przez sąd odwoławczy pytania
prawne. Przedmiotem tego typu uchwały jest bowiem norma prawnokarna w jej abstrakcyjnogeneralnym ujęciu. Takie „prawotwórstwo” znajduje jednak oparcie w konkretnych
przepisach prawnych rangi ustawy, a to art. 83 i 86 u.s.n. oraz art. 441 k.p.k., stanowiących
realizację konstytucyjnego zadania nadzoru nad sądami powszechnymi (art. 183 ust. 1
Konstytucji RP)759. Autor zwraca zarazem uwagę, iż przesłanką podjęcia tego typu orzeczenia
są „poważne wątpliwości interpretacyjne”, czyli – jak wyjaśnia – „przypadek, gdy
obowiązujący model wykładni nie daje rozstrzygnięcia jednoznacznego, często z uwagi na
niejasny cel regulacji prawnej czy lukę konstrukcyjną”. Orzeczenia te z założenia mają być
zatem kreatywne – „ich celem jest rozstrzygniecie wątpliwości, których nie można rozwikłać,
stosując bezpośrednio zasady wykładni”760.
Problem pośredniej legitymacji demokratycznej „prawotwórczej” działalności władzy
sądowniczej pojawia się niewątpliwie, gdy chodzi już o samą treść doprecyzowanej normy
prawnej. Tutaj sądy kierować się jednak mają powszechnie przyjmowanymi regułami
wykładni prawa, bacząc jednocześnie, aby osiągnięty rezultat interpretacyjny pozostawał w
zgodzie z zasadami konstytucyjnymi. O ile o bezpośredniej kontroli narodu nad sposobem
sprawowania wymiaru

sprawiedliwości

mówić nie można, zwłaszcza w świetle
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W. Wróbel, „Prawotwórcze tendencje w orzecznictwie Sądu Najwyższego w sprawach karnych. Mity
czy rzeczywistość?”, op. cit., s. 386-387.
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Ibid., s. 387-388.
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konstytucyjnej cechy niezawisłości sędziów i niezależności sądów, to podjęte in concreto
rozstrzygnięcie podlega weryfikacji w toku instancji. Przyjmując tymczasem, że wola narodu
wyrażona jest przede wszystkim w postanowieniach ustawy zasadniczej, sumiennie
stosowana wykładnia prokonstytucyjna jawi się jako środek pozwalający zapewnić skuteczną
ochronę dóbr prawnych również przez władzę sędziowską. Nie można zresztą tracić z pola
widzenia, że merytoryczne przygotowanie sędziów do analizy postanowień Konstytucji RP
częstokroć przewyższa przygotowanie samych parlamentarzystów. Notabene, swoistym
„kołem ratunkowym” byłaby tutaj instytucja wyroków interpretacyjnych Trybunału
Konstytucyjnego.
Mając na uwadze powyższe uwarunkowania stwierdzić należy, że zasada nullum crimen
sine lege rozumiana jako wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych opartej o
dotychczasowy dorobek interpretacyjny o tyle nie kłóci się z zasadą demokracji, że sam
ustawodawca godzi się na to, że ograniczenia praw i wolności jednostki nie leżą wyłącznie w
jego gestii.
5.6. Zasada równości wobec prawa
Zgodnie z wcześniejszymi uwagami, wymóg ustawowej wyłączności i określoności prawa
karnego zrodził się nie tylko na kanwie postulatu bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki,
ale także postulatu równości obywateli wobec prawa karnego. Precyzyjnie określony przepis
ustawy karnej stanowić miał gwarancję, że każdy przypadek popełnienia przestępstwa
oceniany będzie na podstawie obiektywnych kryteriów – niezależnie od osoby sprawcy.
Założenie, że władza w państwie pochodzi od narodu i przez naród jest sprawowana, pociąga
za sobą założenie, że wszyscy obywatele tworzący ów naród są równi i w równym stopniu
winni się podporządkować ustanowionemu w państwie prawu – także ci, którzy aktualnie
sprawują władzę w imieniu pozostałych761. Z drugiej strony, nieprecyzyjna redakcja tekstu
prawnego podważać może zarówno bezpieczeństwo prawnokarne jednostki, jak i – właśnie –
równość wobec prawa. W zależności od subiektywnych zapatrywań sędziego interpretującego
odnośny tekst ustawy karnej, z tożsamym co do istoty zachowaniem wiązać się mogą różne
konsekwencje prawne.
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Por. C. Peristeridou, The principle of legality in European criminal law..., op. cit., s. 44.
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Na gruncie polskiego porządku prawnego zasada równości wobec prawa wysłowiona jest
w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP762. Trybunał Konstytucyjny zwykł stąd wyprowadzać nakaz
równego traktowania podmiotów znajdujących się w takiej samej lub zbliżonej sytuacji
prawnej, co oznacza traktowanie według jednakowej miary, zarówno bez dyskryminowania,
jak i bez faworyzowania763. Nakaz ten pociąga za sobą wymóg, aby na etapie stanowienia
prawa w stosunku do podmiotów odznaczających się tą samą cechą istotną nakładane były
jednakowe obowiązki, względnie przyznawane jednakowe uprawnienia. Z drugiej strony, w
stosunku do podmiotów, które różnią się ową cechą istotną, możliwe jest nakładanie
odmiennych obowiązków, względnie przyznawanie odmiennych uprawnień. Podkreśla się
przy tym, że zasada równości nie ma charakteru absolutnego, a w sytuacji, gdy ustawodawca
odmiennie potraktował podmioty charakteryzujące się wspólną cechą istotną, to rozważenia
wymaga, czy wprowadzone zróżnicowanie można uznać za uzasadnione w świetle innych
zasad konstytucyjnych, w szczególności – zasady sprawiedliwości społecznej764. W
orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego nie budzi zarazem wątpliwości, iż nakaz
poszanowania zasady równości znajduje zastosowanie zarówno na etapie stanowienia prawa,
jak i stosowania prawa, a to – oznacza zarówno wymóg kształtowania treści prawa z
uwzględnieniem zasady równości, jak i wymóg równego traktowania w procesie stosowania
prawa765. W pierwszym przypadku zwykło się mówić o „równości w prawie”, w drugim
natomiast – „równości wobec prawa (sensu stricto)”766. Jakkolwiek zaś można w tym
przypadku wskazywać na prawo podmiotowe jednostki do równego traktowania, w ocenie
Trybunału Konstytucyjnego nie ma ono charakteru samoistnego, a oznacza prawo do równej
możliwości realizacji innych konstytucyjnych praw i wolności767.
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Warto przypomnieć, iż zgodnie z jego treścią: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do
równego traktowania przez władze publiczne”.
763
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r., K 24/97, OTK 1998, Nr 2, poz. 13.
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Zob. L. Garlicki i M. Zubik, Artykuł 32, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II,
red. L. Garlicki i M. Zubik, Warszawa 2016., s. 110-112; W. Borysiak i L. Bosek, Objaśnienia do art. 32, [w:]
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W postanowieniu TK z 24 października 2001 r., SK 10/01, OTK 2001, Nr 7, poz. 225, stwierdza się
mianowicie: „Konstytucja nie formułuje założenia równości w rozumieniu uniwersalnego egalitaryzmu
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Zauważyć teraz należy, że w zakresie, w jakim konstytucyjny standard określoności
przepisów prawnokarnych nie wymaga jasności i precyzyjności w stopniu absolutnym, a to
dopuszcza posługiwanie się przez ustawodawcę zwrotami niedookreślonymi i ocennymi,
równa możliwość realizacji prawa jednostki do bezpieczeństwa prawnokarnego wydaje się
zagrożona. Problem ten doskonale ilustruje postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 22
maja 2013 r.768, gdzie przepis art. 231 § 1 k.k. zakwestionowany został m.in. z punktu
widzenia art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Otóż zdaniem sądu występującego z pytaniem
prawnym, „zastosowanie przez ustawodawcę w przytoczonym przepisie określeń ocennych
do opisu znamion czynu zabronionego [znamię „działania na szkodę interesu publicznego lub
prywatnego” – przypis A.R.] powoduje, iż organy stosujące prawo będą mogły dokonywać
własnych subiektywnych ocen i interpretacji, a te mogą się między sobą różnić. To z kolei
prowadzi do stanu, w którym te same czyny poszczególnych osób będą mogły być w różny
sposób kwalifikowane i oceniane – w jednym przypadku określone zachowanie może być
kwalifikowane jako działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, zaś w innym
nie. Powstaje więc niebezpieczeństwo, że w zależności od rodzaju danego organu władzy
publicznej i miejsca jego działania w tych samych rodzajowo sprawach zapadać będą
odmienne rozstrzygnięcia. […] taki stan nie sprzyja realizacji zasady głoszącej, że wszyscy są
równi wobec prawa, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
Na gruncie prawa karnego tego rodzaju rozbieżności winny zostać wyeliminowane. Ustalenie,
jakie działanie stanowi » działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego
nierówności «, powinno być możliwe na podstawie samego brzmienia ustawy”.
Zarzucona „nierówność wobec prawa” jest tym samym pochodną niedostatecznej
określoności art. 231 § 1 k.k. i wiąże się – jak u humanitarystów – z możliwością odmiennego

jednostek, ale jako równą możliwość realizacji wolności i praw. Oznacza to, że w pełni konstytucyjny wymiar
prawo równego traktowania uzyskuje w przypadku » nierówności « dotykającej określonych (unormowanych) w
Konstytucji wolności i praw. Tak więc konstytucyjny nakaz równego traktowania jednostek nie powinien być
traktowany jednolicie, niezależnie od kontekstu sytuacyjnego, inny wymiar uzyskuje on w sytuacji, gdy
wspomniany już kontekst sytuacyjny nie ma odniesienia do konkretnych wymienionych w Konstytucji wolności
i praw. Uznając więc prawo do równego traktowania za konstytucyjne prawo jednostki Trybunał Konstytucyjny
podkreśla, iż ma ono charakter niejako prawa » drugiego stopnia « (» meta prawa «), tzn. przysługuje ono w
związku z konkretnymi normami prawnymi lub innymi działaniami organów władzy publicznej, a nie w
oderwaniu od nich – niejako » samoistnie «. Jeżeli te normy lub działania nie mają odniesienia do konkretnych
określonych w Konstytucji wolności i praw, prawo do równego traktowania nie ma w pełni charakteru prawa
konstytucyjnego, a to sprawia, że nie może ono być chronione za pomocą skargi konstytucyjnej”. Odpowiednio
postanowienie TK z 22 lipca 2014 r., SK 28/12, OTK-A 2014, Nr 7, poz. 87. Por. przy tym B. Banaszak, Prawo
konstytucyjne..., op. cit., s. 389-391.
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Postanowienie TK z 22 maja 2013 r., P 37/12, OTK-A 2013, Nr 4, poz. 53.
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kwalifikowania przez podmioty stosujące prawo takich samych stanów faktycznych.
Ustosunkowując się do tak sformułowanego zarzutu Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że
dotyczy on sfery stosowania prawa, podczas gdy jego kognicja ogranicza się do sfery
stanowienia prawa. Dodał jednak, co istotne, że sąd występujący z pytaniem prawnym błędnie
odczytał treść konstytucyjnej zasady równości. Jak czytamy, „Art. 231 § 1 k.k. nie nakłada na
podmioty wyróżnione według cechy istotnej odmiennych obowiązków. Wyrażona w nim
norma sankcjonowana zakazuje wskazanym w niej adresatom działania na szkodę interesu
publicznego lub prywatnego. Natomiast wysłowiona w nim norma sankcjonująca nie
upoważnia sądu do wymierzania dowolnych sankcji, lecz jedynie dopuszcza sankcje w niej
przewidziane. Przepis ten nie przewiduje więc jakichkolwiek odstępstw od zasady równości.
Argumentując, że sądy, które orzekają na podstawie art. 231 § 1 k.k., ze względu na
występujący w nim zwrot ocenny, mogą odmiennie kwalifikować takie same stany faktyczne,
a więc naruszona zostaje zasada równości, pytający sąd nadał tej zasadzie treść, której ona nie
ma”.
Czy przypadek odmiennej kwalifikacji prawnej takiego samego zachowania rzeczywiście
nie pozostaje w sprzeczności z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP? Zgodzić się należy z
Trybunałem Konstytucyjnym, iż sam przepis art. 231 § k.k. nie różnicuje sytuacji prawnej
podmiotów, mogących ponosić na jego podstawie odpowiedzialność karną, rzec można –
ukształtowany został z uwzględnieniem zasady równości. Godzi się jednak przypomnieć, iż
przepis art. 32 ust. 1 Konstytucji RP znajdować ma zastosowanie również na etapie
stosowania prawa. Patrząc z perspektywy prawa podmiotowego jednostki do „równej
możliwość realizacji prawa do bezpieczeństwa prawnokarnego”, stwierdzić tymczasem
trzeba, że w zakresie, w jakim nieprecyzyjna redakcja przepisu prawnego umożliwia różne
traktowanie – jako zachowanie realizujące znamiona czynu karalnego bądź nie – tożsamych
co do istoty stanów faktycznych, prawo to doznaje uszczerbku. Co przy tym znamienne,
problem nie tkwi w różnicowaniu sytuacji podmiotów na podstawie cech nieistotnych z
punktu widzenia danej normy, a przynajmniej nie bezpośrednio. Sprowadza się on do
możliwości odmiennego – a casu ad casum – kształtowania treści owej normy. Jaskrawym
przykładem jest tutaj spór interpretacyjny dotyczący pojęcia „gwałt na osobie”. W zależności
od tego, jaki skład Sądu Najwyższego udzielał odpowiedzi na zadane mu pytanie prawne, sąd
odwoławczy, związany wyrażonym w uchwale zapatrywaniem prawnym, zmuszony był
przypisać jednostce na podstawie tożsamego co do istoty stanu faktycznego odpowiedzialność
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za wykroczenie769, albo za przestępstwo770. Ewentualne różnicowanie możliwości realizacji
prawa do bezpieczeństwa prawnokarnego przez poszczególne jednostki stanowi zatem
następstwo niedookreśloności prawa. Z tego też powodu art. 32 ust. 1 Konstytucji RP
stanowić tu może nieodpowiedni wzorzec kontroli konstytucyjnej. Zgłoszone przez sąd
pytający wątpliwości świadczą niemniej o tym, iż problem związku niedookreśloności prawa
z zasadą równości dostrzegany jest w praktyce. W literaturze przedmiotu spotkać się można
zresztą z tezą, iż jednym z elementów zasady równości, właściwych dla etapu stosowania
prawa, jest właśnie zakaz odstępowania przez organy stosujące prawo od ukształtowanej
praktyki jego stosowania771. Co więcej, zgadzając się z Trybunałem Konstytucyjnym co do
tego, iż jego kompetencje ograniczają się do sfery stanowienia prawa, w związku z czym
analiza prawidłowości zaskarżonej regulacji w warunkach konkretnej sprawy nie wchodzi
zasadniczo w rachubę, stwierdzić należy konsekwentnie, że ciężar poszanowania zasady
równości wobec prawa spoczywa w znacznej mierze na organach władzy sądowniczej.
Potwierdzenie znajduje tu powyższa teza, iż rzeczywistym gwarantem poszanowania praw i
wolności jednostki staje się obecnie sądownictwo. Związanie sędziego dotychczasową linią
wykładniczą i praktyką stosowania odnośnego przepisu sprawia, że każda sprawa
rozstrzygana jest na podstawie jednakowego – w danym momencie czasowym – „źródła”
prawa karnego. O tyle jest to rozwiązane słabsze niż koncepcja związania sędziego słowami
ustawy, że wybór pomiędzy dostępnymi wariantami interpretacyjnymi (o czym w przypadku
precyzyjnie określonej i literalnie wykładanej ustawy karnej nie powinno być mowy) jest już
wyborem subiektywnym. Jeśli przypisuje się jednak inną rolę sędziemu niż „usta ustawy”,
taka rozszerzona podstawa przewidywalności konsekwencji prawnokarnych pozwala w
pewnym stopniu zrealizować postulat równości wobec prawa, który w odmiennym przypadku
nie wydaje się odpowiednio zabezpieczony.
Mówiąc na marginesie, kształt zasady nullum crimen sine lege w islandzkim prawie
karnym stanowić ma kompromis pomiędzy zasadą trójpodziału władzy państwowej a zasadą
równości wobec prawa. Choć skazanie na podstawie oceny sądu, że czyn ad casum, mimo iż
nie stanowi realizacji znamion typu czynu zabronionego przez ustawę pod groźbą kary, to jest
na tyle podobny do regulacji ustawowej, że winno się z nim połączyć tożsame skutki prawne,
769

Tak w przypadku uchwały SN z 21 marca 2007 r., I KZP 39/06, OSNKW 2007, Nr 4, poz. 30.
Tak w przypadku uchwały SN z 30 czerwca 2008 r., I KZP 10/08, OSNKW 2008, Nr 7, poz. 53.
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Tak W. Borysiak i L. Bosek, „Objaśnienia do art. 32”, op. cit., s. 833. Podkreśla się tutaj, że zakaz taki
sprzyja zarówno zasadzie równości wobec prawa, jak i zasadzie bezpieczeństwa prawnego jednostki.
770
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oznacza prawotwórstwo, to zapewnia obywatelom równość wobec prawa i społeczne
poczucie sprawiedliwości. Za regulacją kryje się tu bowiem idea, by w danym przypadku
dwie osoby zostały równo potraktowane – skazane, bądź uniewinnione – jeżeli czyny, których
się dopuściły, są „prawie identyczne”772. Nawiązując do kazusu przedstawionego we
wprowadzeniu do niniejszej pracy, skazanie pracowników Útvegsbanki Íslands miało tu
niewątpliwie na celu przywrócenie zasady równości i spójności systemu prawnego.
Znamienne przy tym, że mówić tu raczej trzeba o równości w prawie – korekturze
obowiązującego ustawodawstwa podług ratio legis przepisu prawnokarnego. Przypadki
podobne winny być w sposób tożsamy oceniane przez ustawodawcę, a ewentualne
sprzeczności w tym zakresie (wynikające nie tylko z przeoczenia legislacyjnego, ale także
rozwoju społeczno-gospodarczego) mogą być wyrównane na etapie stosowania prawa. Takie
rozwiązanie odbiega już od oświeceniowego postulatu równości wobec prawa karnego i sięga
znacznie dalej.
5.7. Zasada wolności człowieka
Jednym z podstawowych założeń przyjmowanych we współczesnych europejskich
porządkach konstytucyjnych jest koncepcja autonomii jednostki. Wyprowadzana z zasady
godności ludzkiej zakłada ona obraz człowieka jako podmiotu obdarzonego rozumem i wolną
wolą oraz, konsekwentnie, zdolnego do sensownej auto-determinacji773. Idea wolności
jednostki jako możliwości swobodnego decydowania o własnym postępowaniu, o której tutaj
mowa774, rozwinęła się przy tym w XVIII w. wraz z koncepcją prawa natury. Sama teoria
umowy społecznej, służąca C. Beccarii do uzasadnienia uprawnienia władzy państwowej do
wymierzania sankcji karnej, opiera się na założeniu wolności człowieka. W ramach
przypomnienia, jednostki cieszące się pierwotnie nieograniczoną wolnością dobrowolnie
zrzekają się jej cząstki w imię dobra wspólnego – społeczeństwa mogącego zapewnić im
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Por. F.F. Ívarsson, Um lögjöfnun..., op. cit., s. 10; R.R. Spanó, Túlkun lagaákvæða, Reykjavík 2006., s.

45-46.
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L. Garlicki, Artykuł 30, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, red. L. Garlicki i
M. Zubik, Warszawa 2016., s. 33. Odpowiednio L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu..., op.
cit., s. 110-111 . Szerzej zob. T. Chauvin, Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego, Warszawa
2014., s. 17 i n.; A. Supiot, Homo Juridicus: On the Anthropological Function of the Law, tłum. S. Brown,
Londyn-Nowy Jork 2007., s. 10 i n.
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Por. L. Garlicki i K. Wojtyczek, Artykuł 31, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom
II, red. L. Garlicki i M. Zubik, Warszawa 2016., s. 62-63; L. Bosek, Objaśnienia do art. 31 ust. 1-2, [w:]
Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red. L. Bosek i M. Safjan, Warszawa 2016., s. 763-764. Zob.
także wyrok TK z 7 marca 2007 r., K 28/05, OTK-A 2007, Nr 3, poz. 24.
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bezpieczeństwo. Dla osiągnięcia tego celu konieczne jest jednak ograniczenie swobód
obywatelskich poprzez określenie społecznie akceptowanych i nieakceptowanych wzorców
zachowania, w tym czynów, za których popełnienie państwo może pociągnąć jednostkę do
odpowiedzialności karnej. Ograniczenie to może przy tym nastąpić tylko w stopniu
koniecznym do realizacji obranego celu – bezpieczeństwa, któremu służyć miała właśnie
kara, będąca bodźcem odstraszającym tak dla jednostki (prewencja szczególna), jak i całego
społeczeństwa (prewencja generalna). Co istotne, prewencji służyć ma sama ustawa, a to kara
przewidziana za popełnienie danego czynu.
Tak rozumiana wolności – jako możliwość samorealizacji, uznawana jest obecnie za
zasadniczy warunek realizacji innych konstytucyjnych praw i wolności jednostki775. Z tego
powodu zakaz (nakaz) określonego postępowania zagrożony sankcją karną uznaje się za
ograniczenie sfery wolnościowej jednostki, że w tym zakresie nie może się ona swobodnie
samorealizować776. W razie takiej „zakazanej samorealizacji” władza państwowa uprawniona
jest tymczasem do dalszej ingerencji w jej podstawowe prawa i wolności poprzez
wymierzenie określonej kary. Idąc dalej, ograniczenie normatywnych źródeł zakazów
(nakazów) określonego postępowania pod groźbą kary do aktu prawnego rangi ustawy
również obecnie uzasadnia się ze wskazaniem na charakter dóbr i wolności, które ulegają w
tym przypadku ograniczeniu. Często przywołuje się w tym kontekście ideę fair warning –
„prawo zanim uderzy, powinno wpierw ostrzegać”. Z tej perspektywy, jeśli państwo zamierza
karać za popełnienie danego czynu, to winno poinformować o tym jednostkę z
wyprzedzeniem – w drodze powszechnie obowiązującej, precyzyjnej ustawy, tak aby mogła
ona dostosować swoje zachowanie do treści obowiązującego prawa, zwłaszcza zaś uchronić
się przed ewentualną sankcją karną777.
Na gruncie polskiego porządku konstytucyjnego zasada ta znajduje wyraz w art. 31
Konstytucji RP, w myśl którego: „Wolność człowieka podlega ochronie prawnej” (ust. 1),
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Por. L. Garlicki i K. Wojtyczek, „Artykuł 31”, op. cit., s. 61. Spotkać się można ze stanowiskiem, iż
prawo do wolności stanowi zarazem samistne prawo podmiotowe człowieka. Tak wyrok TK z 7 marca 2007 r.,
K 28/05, OTK-A 2007, Nr 3, poz. 24; wyrok TK z 4 listopada 2015 r., K 1/14, OTK-A 2015, Nr 10, poz. 163.
Por. przy tym L. Bosek, „Objaśnienia do art. 31 ust. 1-2”, op. cit., s. 761-762.
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Por. K. Szczucki, Wykładnia prokonstytucyjna w praktyce. Przykład stalkingu, „Forum Prawnicze”,
2013, nr 6., s. 19.
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Por. J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 307; A. BarczakOplustil, Obowiązywanie zasady nullum crimen sine lege. Wybrane problemy..., op. cit., s. 13; A. Zoll,
Znaczenie konstytucyjnej zasady podziału władzy dla prawa karnego materialnego..., op. cit., s. 323; W. Wróbel,
Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym..., op. cit., s. 102-103; K. Wojtyczek, Zasada
wyłączności ustawy w sferze prawa represyjnego..., op. cit., s. 47; R. Dębski, Zasada nullum crimen sine lege i
postulat wyłączności ustawy..., op. cit., s. 112.
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„Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do
czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje” (ust. 2), a „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” (ust. 3).
Przykładowo, przepis art. 212 § 1 k.k. czy 216 § 1 k.k., kryminalizujący odpowiednio czyn
zniesławienia778 i zniewagi779, stanowić tutaj będzie ograniczenie prawa jednostki do
swobody wypowiedzi – uzasadnione ochroną wolności i praw innych osób (dobra osobistego
w postaci czci), a w razie dokonania takiego czynu władza państwowa uprawniona jest do
dalszej ingerencji w prawa i wolności sprawcy (kara grzywny lub ograniczenia wolności) 780.
Wyjaśnić w tym miejscu należy, że koncepcja autonomii jednostki nie wyczerpuje idei
wolności. Tradycyjnie wyróżnia się dwa jej aspekty – wolność negatywną i wolność
pozytywną. Jak ujmuje to Trybunał Konstytucyjny, „Aspekt pozytywny » wolności
jednostki « polega na tym, że jednostka może swobodnie kształtować swoje zachowania w
danej sferze, wybierając takie formy aktywności, które jej samej najbardziej odpowiadają, lub
powstrzymywać się od podejmowania jakiejkolwiek działalności. Aspekt negatywny
» wolności jednostki « polega na prawnym obowiązku powstrzymania się – kogokolwiek – od
ingerencji w sferę zastrzeżoną dla jednostki”781. Wolność pozytywna odpowiada tym samym
koncepcji autonomii jednostki jako istoty zdolnej do sensownej auto-determinacji, a wiąże się
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Zgodnie z art. 212 § 1 k.k.: „Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą
poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub
rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”
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Zgodnie z art. 216 § 1 k.k.: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność,
lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia
wolności.”
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Por. K. Szczucki, W poszukiwaniu dóbr chronionych w Konstytucji..., op. cit. s. 56, gdzie wskazuje się
następującą sekwencję działań poprzedzających podjecie decyzji kryminalizacyjnej: „a) ustalenie kolidujących
ze sobą dóbr (zwykle jest to kolizja dobra, które ma być objęte ochroną z wolnością jednostki), b) dokonanie
optymalizacji kolidujących ze sobą dóbr (zasad) na szczeblu abstrakcyjnym, c) zastosowanie efektu
optymalizacji w konkretnym stanie faktycznym w perspektywie zasady proporcjonalności, d) uwzględnienie
wyniku optymalizacji zasad i preferowanego przez ustawodawcę sposobu jej rozwiązania”.
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Tak wyrok TK z 18 lutego 2004 r., P 21/02, OTK-A 2004, Nr 2, poz. 9. Odpowiednio m.in. wyrok TK z
7 marca 2007 r., K 28/05, OTK-A 2007, Nr 3, poz. 24; wyrok TK z 30 lipca 2014 r., K 23/11, OTK-A 2014, Nr
7, poz. 80. Por. I. Berlin, Cztery eseje o wolności, tłum. H. Bartoszewicz, Warszawa 1994., s. 184 i n.; C.
Peristeridou, The principle of legality in European criminal law..., op. cit., s. 36-37.
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ją zarazem z pojęciem „wolności osobistej” z art. 47 Konstytucji RP782. Wolność negatywna
oznacza z kolei sferę praw jednostki wolną od ingerencji osób trzecich, w tym instytucji
państwowych, często utożsamianą przy tym z nietykalnością osobistą gwarantowaną
przepisem art. 41 ust. 1 Konstytucji RP783.
Przenosząc powyższe na grunt prawa karnego, stwierdzić należy, że wolność od
arbitralnej represji karnej ze strony państwa stanowi element wolności człowieka w ujęciu
negatywnym, gdzie represję arbitralną rozumieć się powinno w ten sposób, że państwo
korzysta z przyznanego mu uprawnienia do karania niezależnie od określonych w ustawie
przypadków ograniczenia wolności osobistej jednostki. Przepis prawa karnego, mocą którego
państwo otrzymuje kompetencje do wymierzenia jednostce określonej kary za popełnienie
czynu zabronionego, jednostka zaś – w sytuacji, gdy kara ta zostanie jej wymierzona –
zobowiązana jest poddać się decyzji sądu (norma sankcjonująca784), ingeruje niewątpliwie w
sferę wolnościową człowieka. Tym niemniej, właśnie z uwagi na fakt, iż owa ingerencja
przewidziana została przez precyzyjny przepis ustawy, uznana być musi za dopuszczalną. Z
drugiej strony, określenie wzoru zachowania nakazanego, społecznie pożądanego lub
zakazanego, społecznie niepożądanego (norma sankcjonowana785), także stanowi tutaj
ograniczenie sfery wolnościowej jednostki – w tym zakresie jednostka nie może się
swobodnie samorealizować. Z tej perspektywy, na co zwracano już zresztą uwagę, zarówno
norma sankcjonowana, jak i norma sankcjonująca winny spełniać wymóg ustawowej
określoności – w myśl art. art. 31 ust. 3 Konstytucji RP786. O ile w pierwszym przypadku
mówić można o ingerencji w wolność w ujęciu negatywnym, tak w drugim przypadku – w
wolność ujmowaną pozytywnie.
782

Zgodnie z tym przepisem: „Każdy ma prawo do […] decydowania o swoim życiu osobistym”. Por. m.in.
wyrok TK z 11 października 2011 r., K 16/10, OTK-A 2011, Nr 8, poz. 80; wyrok TK z 10 lipca 2007 r., SK
50/06, OTK-A 2007, Nr 7, poz. 75.
783
Zgodnie z tym przepisem: „Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą.
Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie”. Por.
m.in. wyrok TK z 11 października 2011 r., K 16/10, OTK-A 2011, Nr 8, poz. 80; wyrok TK z 10 marca 2010 r.,
U 5/07, OTK-A 2010, Nr 3, poz. 20. Zob. także P. Karlik i P. Wiliński, Objaśnienie do art. 41, [w:] Konstytucja
RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red. L. Bosek i M. Safjan, Warszawa 2016., s. 992-993.
784
Norma sankcjonująca ma tutaj złożoną strukturę, a to wyraża dwie normy merytoryczne - obowiązek
władzy państwowej do orzeczenia określonej kary w razie stwierdzenia realizacji znamion czynu karalnego oraz
obowiązek sprawcy czynu karalnego poddania się orzeczonej przez sąd karze. Zob. W. Wróbel, Zmiana
normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym..., op. cit., s. 66-67; M. Dąbrowska-Kardas, Analiza
dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego..., op. cit., s. 179-182.
785
Zob. W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym..., op. cit., s. 66; M.
Dąbrowska-Kardas, Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego..., op. cit., s. 174
786
Tak też, na co zwracano już uwagę, A. Zoll, „Zasady odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 50-51; M.
Dąbrowska-Kardas, Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego..., op. cit., s. 172-173.
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Odnosząc się bliżej do wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przesłanki konieczności
limitowania konstytucyjnych praw i wolności jednostki, przypomnieć należy, że przesłankę tę
uznaje się za spełnioną, jeśli wprowadzone ograniczenie pozostaje w zgodzie z zasadą
proporcjonalności. Ograniczenie to ma być zatem skutecznym środkiem do realizacji
obranego przez ustawodawcę celu (zasada przydatności) oraz, spośród możliwych w danym
przypadku środków działania, środkiem najmniej uciążliwym dla jednostki (zasada
konieczności), a efekt jego wprowadzenia pozostawać ma w odpowiedniej proporcji do
ciężarów nakładanych na obywatela (zasada proporcjonalności sensu stricto)787. Z zasadą tą
wiąże się nie tylko gwarancję nullum crimen sine periculo sociali, ale także koncepcje prawa
karnego jako ultima ratio788. Koncepcja ta zdaje się mieć przy tym dwa oblicza. Z jednej
strony, w nawiązaniu do teorii norm K. Bindinga, sprowadzić ją można za A. Zollem do tego,
iż prawo karne pełni rolę służebną w stosunku do innych dziedzin prawa, a to nie jest
ukierunkowane na organizowanie życia społecznego, a – „jedynie” – na zabezpieczenie
przestrzegania porządku prawnego. Jakkolwiek z przepisu prawa karnego można odczytać
normę postępowania (normę sankcjonowaną), to nie jest to właściwość charakterystyczna dla
tej dziedziny prawa. Odpowiednio, choć z przepisu prawa karnego można odczytać wzór
zakazanego lub nakazanego zachowania, tak funkcja regulacyjna nie jest dla prawa karnego
konstytutywna789.
Z drugiej strony, owo ultima ratio rozumieć można w ten tylko sposób, iż z uwagi na
dolegliwość środków właściwych dla prawa karnego winny być one wprowadzane wyłącznie
w odniesieniu do dóbr przedstawiających największą społeczną wartość i niekoniecznie w
przypadku każdego możliwego sposobu ich naruszenia, a tego najbardziej nagannego 790. Co
oczywiste, posłużenie się przez ustawodawcę środkami z zakresu prawa karnego powinno być

787

Notabene, podobnie zasad proporcjonalności rozumiana jest w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
UE. Zob. J. Długosz, Zasada proporcjonalności w prawie europejskim jako przesłanka kryminalizacji, [w:]
Zasada proporcjonalności w prawie karnym, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2010., s. 80-82.
788
A. Zoll, „Konstytucyjne aspekty prawa karnego”, op. cit., s. 241.
789
Zob. A. Zoll, O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego..., op. cit., s. 72-74; A. Zoll,
„Karalność i karygodność czynu jako odrębne elementy struktury przestępstwa”, op. cit., s. 102-103. Por. R.
Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach
typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie..., op. cit., s. 53-54. Zob. także W. Wolter, Granice i zakres
prawa karania..., op. cit., s. 242-244.
790
Por. M. Królikowski i R. Zawłocki, Prawo karne..., op. cit., s. 64-65; Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład
części ogólnej..., op. cit., s. 26; K. Wojtyczek, Zasada proporcjonalności jako granica prawa karania..., op. cit.,
s. 38. W tym tonie zresztą także A. Zoll, „Konstytucyjne aspekty prawa karnego”, op. cit., s. 237-239. Zob.
jednocześnie S. Żółtek, Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności, Warszawa 2009., s. 100109, gdzie również zwraca się uwagę na tę odmienność.
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umotywowane potrzebą ochrony dóbr społecznie wartościowych. Jest to tym samym ochrona
przez odstraszenie. W tym ujęciu prawu karnego przypisać można funkcję regulacyjną – z
tym jednak zastrzeżeniem, że realizuje się ona w szczególnych okolicznościach, a to kiedy
inne środki (spoza zakresu prawa karnego, w związku z czym mniej dolegliwe) okazują się
niewystarczające dla osiągnięcia celu w postaci zabezpieczenia określonych dóbr prawnych.
Jak podnosi L. Lernell, granica ma w tym przypadku „wymiar pionowy”. Środek z zakresu
prawa karnego winien bowiem znaleźć zastosowanie wyłącznie w sytuacji szczególnie
rażącego naruszenia stosunków społecznych791. O tym zaś, że prawo karne nie pełni tylko
subsydiarnej roli względem innych dziedzin prawa, świadczy zdaniem autora okoliczność, że
źródłem niektórych zakazów (nakazów) postępowania są wyłącznie przepisy prawnokarne792.
Z poglądem L. Lernella nie sposób się nie zgodzić. Co więcej, jeśli uwzględnić słowa A.
Zolla, iż norma sankcjonowana – ukierunkowana na motywowanie obywateli do zachowania
pozytywnie ocenianego przez ustawodawcę, najczęściej wprowadzana jest do porządku
prawnego właśnie poprzez ustanowienie przepisu prawnokarnego, z którego można ją
zdekodować793, wydaje się, że również ten autor potwierdza ostatecznie „regulatywność”
prawa karna. Na marginesie, w literaturze przedmiotu spotkać się można z tzw. zasadą
wtórności prawa karnego794. Jej istota sprowadza się do funkcjonalnego powiązania regulacji
prawnokarnej z ewentualną regulacją „pierwotną”, która w sposób uprzedni do norm
prawnokarnych reguluje określone stosunki społeczne. Przesądza ona jednak, że treść
odnośnej regulacji musi być uwzględniona przy wykładni prawa karnego (co in concreto
skutkować może zawężeniem zakresu kryminalizacji z uwagi na to, że dane zachowanie nie
będzie miało przymiotu bezprawnego), a nie o nieregulatywności prawa karnego 795.
Wydaje się, że wskazana sprzeczność wynika z niekonsekwentnej recepcji teorii norm K.
Bindinga. Otóż dla K. Bindinga norma prawna sankcjonowana przepisem prawa karnego nie
musiała mieć charakteru ustawowego, podczas gdy A. Zoll zdaje się uznawać, iż norma

791

L. Lernell, Wykład prawa karnego. Część ogólna. Tom I..., op. cit., s. 13-14.
Ibid., s. 14.
793
A. Zoll, O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego..., op. cit., s. 72. Jak czytamy, „najczęściej
będzie tak, że norma sankcjonowana zostanie ustanowiona przez wydanie przepisu prawa karnego i z tego
przepisu będzie się wnioskowało o jej obowiązywaniu.
794
Zob. zwłaszcza, w odniesieniu do prawa karnego gospodarczego, S. Żółtek, Prawo karne gospodarcze w
aspekcie zasady subsydiarności..., op. cit., s. 163 i n.
795
Ibid., s. 167-168; M. Królikowski, Dwa paradygmaty zasady proporcjonalności w prawie karnym, [w:]
Zasada proporcjonalności w prawie karnym, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2010., s. 51-52.
792
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sankcjonowana musi mieć podstawę w prawie pozytywnym796. Skoro tak, to w sytuacji, gdy
jedynym pozytywnym źródłem danego zakazu (nakazu) postępowania jest przepis prawa
karnego, to jemu właśnie przypisać należy funkcję regulacyjną. Mając zarazem na uwadze cel
kary, jakim jest wymuszenie posłuchu dla normy prawnej, funkcję tę przypisać by należało
również normie sankcjonującej. Wszak zagrożenie karą oddziaływać ma na osoby będące w
kontakcie z określonym dobrem prawnym (chronionym normą sankcjonowaną) w ten sposób,
że wzmacnia proces motywacyjny i prowadzi do podjęcia decyzji o postępowaniu zgodnym z
nakazem normy prawnej797. Warto podkreślić, iż za podstawowy środek ochrony
prawnokarnej uznaje się współcześnie zagrożenie karą społecznie niepożądanych zachowań,
któremu przypisuje się funkcję odstraszającą w formie prewencji generalnej. Jest to
reminiscencja teorii przymusu psychologicznego A. Feuerbacha, którą i dziś przywołuje się
zresztą jako jedno z uzasadnień obowiązywania zasady nullum crimen sine lege798. Na co
zwracano już uwagę, groźba kary działać ma jako swoisty przeciw-motyw do angażowania
się w tego typu działania. Zagrożenie karną uznaje się przy tym za jedynie pierwszy etap
oddziaływania prewencyjnego. Dalszymi są natomiast orzekanie kary (innych środków
reakcji prawnokarnej jak środek karny czy probacyjny) oraz wykonanie kary (innych środków
reakcji prawnokarnej)799.
Powyższe rozważania na temat funkcji regulacyjnej prawa karnego o tyle jawią się istotne
pod kątem związku idei wolności człowieka z zasadą nullum crimen sine lege, że dotykają
relacji horyzontalnych – ochrony swobód obywatelskich przed ingerencją ze strony innych

796

A. Zoll, O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego..., op. cit., s. 72. Autor kontynuuje: „Jak
słusznie zauważył już K. Binding, norma ta jest wyrażona przez przepis prawa karnego, ale nie w przepisie tego
prawa. Nie musi jednak być tak zawsze, że norma sankcjonowana zostaje wyprowadzona dopiero z przepisu
karnego. Norma sankcjonowana może obowiązywać niezależnie od przepisu karnego, może być bowiem
wyprowadzona na podstawie innych przepisów”. Potwierdza to zarazem cytowana uprzednio wypowiedż autora
o konieczności ustawowego określenia normy sankcjonowanej z uwagi jej ingerencję w sferę praw i wolności
człowieka.
797
Ibid., s. 93.
798
Por. J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 306; W. Wróbel,
Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym..., op. cit., s. 103-104; W. Wróbel i A. Zoll,
Polskie prawo karne: część ogólna..., op. cit., s. 95; R. Dębski, Zasada nullum crimen sine lege i postulat
wyłączności ustawy..., op. cit., s. 105, 111.
799
Zob. m.in. A. Marek, Pojęcie prawa karnego, jego funkcje i podział, [w:] System prawa karnego. Tom I.
Zagadnienia ogólne, red. A. Marek, Warszawa 2010., s. 13-14; M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys
systemowego ujęcia..., op. cit., s. 14; Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej..., op. cit., s. 26-27; W.
Wróbel i A. Zoll, Polskie prawo karne: część ogólna..., op. cit., s. 41. Por. M. Surkont, Prawo karne..., op. cit., s.
22. Zagrożenie karą autor nazywa bezpośrednim bodźcem motywacyjnym, a orzeczenia sądów i wykonywanie
kary – bodźcem pośrednim.
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jednostek, współobywateli800. Co podnosi się zwłaszcza w orzecznictwie Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka, podjęcie przez władze państwową decyzji o objęciu
kryminalizacją danego typu zachowań może być postrzegane jako jeden z elementów
ciążącego na państwie obowiązku zapewnienia dobrom społecznie wartościowych
odpowiedniej ochrony prawnej. Zasadę ultima ratio prawa karnego skonfrontować tu należy z
zasadą dostatecznej ochrony dóbr prawnych801. Na co zwraca uwagę Trybunał Konstytucyjny
w postanowieniu z dnia 9 lipca 2003 r.802, „Jedną z funkcji prawa karnego jest ochrona praw i
wolności jednostki, w tym w szczególności takich, które mają charakter konstytucyjny. W
tym sensie prawo karne stanowi element systemu gwarancji, do którego wprowadzenia
zobowiązane są organy władzy publicznej, w tym w szczególności ustawodawca. Kształt
stanowionych przez niego regulacji karnych podlega więc ocenie konstytucyjnej, także w
perspektywie zasady dostatecznej ochrony praw i wolności jednostki, do jakiej udzielenia
zobowiązany jest na mocy Konstytucji ustawodawca i inne organy władzy publicznej.
Niedochowanie owych wymogów wynikających z zasady dostatecznej ochrony uzasadnia
tym samym zarzut naruszenia konstytucyjnych gwarancji określonego prawa lub wolności
podmiotowej”803.
Szczegółowa analiza przedstawionego zagadnienia wykracza rzecz jasna poza ramy
niniejszej pracy. Istotne wydaje się tu jednak spostrzeżenie, że szersze, bardziej ogólne ujęcie
zakresu kryminalizacji, można uzasadnić właśnie poprzez wskazanie na zasadą dostatecznej
ochrony. O ile zasada ultima ratio prawa karnego przeciwdziałać ma nadmiarowi
kryminalizacji życia społecznego, tak zasada dostatecznej ochrony jej niedostatkowi. Jak
podnosi tymczasem J. Wyrembak, w warunkach demokratycznego państwa prawa żadnej z
tych zasad nie powinno się absolutyzować804 Patrząc z tej perspektywy na syntetyczną
technikę typizacji oraz powiązane z nią niedookreślone znamiona przestępstwa, stwierdzić
należy, że pozwalają one dopasować zakres prawnokarnej ochrony dóbr prawnych do
800

Por. C. Peristeridou, The principle of legality in European criminal law..., op. cit., s. 40-42. Zob. także J.
Wyrembak, Polityka kształtowania zakresu prawnokarnej ochrony jednostki, [w:] Prawo a polityka, red. M.
Zubik, Warszawa 2007., s. 261-262. M. Budyn-Kulik, Prawa człowieka w kontekście represyjnej funkcji prawa
karnego. Przyczynek do rozważań o proporcjonalności w prawie karnym, [w:] Zasada proporcjonalności w
prawie karnym, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2010., s. 148-149.
801
Por. K. Wojtyczek, Zasada proporcjonalności jako granica prawa karania..., op. cit., s. 45-46; M.
Królikowski, „Dwa paradygmaty zasady proporcjonalności w prawie karnym”, op. cit., s. 52-54; J. Wyrembak,
„Polityka kształtowania zakresu prawnokarnej ochrony jednostki”, op. cit., s. 262.
802
Postanowienie TK z 9 lipca 2003 r., Ts 65/03, OTK-B 2003, Nr 3, poz. 198.
803
Zob. także orzeczenie TK z 28 maja 1997 r., K 26/96, OTK 1997, Nr 2, poz. 19.
804
J. Wyrembak, „Polityka kształtowania zakresu prawnokarnej ochrony jednostki”, op. cit., s. 262-263.
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bieżących potrzeb wymiaru sprawiedliwości – zabezpieczając zasadę dostatecznej ochrony.
Klauzula społecznej szkodliwości, jak zawarta w art. 1 § 2 k.k., stanowi tu z kolei
zabezpieczenie zasady ultima ratio prawa karnego. Czyn mieszący się nawet w szerokim
zakresie zastosowania przepisu prawnokarnego nie będzie stanowił przestępstwa, o ile jego
społeczna szkodliwość jest niższa niż znikoma, rzec można – o ile sankcja karna stanowi in
concreto środek proporcjonalny. Co przy tym oczywiste, odpowiednie wymierzenie proporcji
leży w tym przypadku w gestii sądu805. Innymi słowy, ciężar ochrony wolności człowieka
spoczywa na władzy sądowniczej.
Takie dwuaspektowe podejście do ochrony wolności człowieka – w relacji wertykalnej
oraz horyzontalnej, odpowiada niewątpliwie współczesnej koncepcji (demokratycznego)
państwa prawa. Mając zresztą na uwadze, że art. 31 ust. 3 Konstytucji RP stanowi emanację
zasady praworządności z art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z którą wszystkie działania państwa
winny znajdować oparcie w obowiązującym prawie806, materialna (niepozytywistyczna,
konstytucyjna) koncepcja państwa prawa uwidaczniać się będzie i w tym zakresie. W
szczególności, wyrażony tutaj wymóg ustawowej wyłączności i określoności należy rozumieć
jako nakaz określenia w ustawie „podstawowych” czy „zasadniczych” elementów
ograniczenia danego prawa lub wolności, wyznaczających jego kompletny „zarys”
(„kontur”)807. Za dopuszczalne uznaje się odpowiednio doprecyzowanie regulacji ustawowej
w drodze aktów wykonawczych lub aktów prawa miejscowego808. W odniesieniu do
szczególnej kategorii osób za relewantne pod tym kątem uznać można zarazem akty prawne
nie mające powszechnej mocy obowiązującej, przykładowo wewnętrzne regulacje określające
prawa i obowiązki członków danego samorządu zawodowego809. Co zaś znamienne, skoro na
gruncie prawa karnego, z uwagi na stopień możliwej ingerencji w sferę wolnościową
jednostki, wymóg ustawowej określoności ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności
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806

Por. Ibid., s. 263 i n., gdzie analizie poddaje się pod tym kątem również praktykę stosowania prawa.
K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP..., op. cit., s.

103.
807

L. Garlicki i K. Wojtyczek, „Artykuł 31”, op. cit., s. 80-81. Por. m.in. wyrok TK z 12 stycznia 2000 r., P
11/98, OTK 2000, Nr 1, poz. 3; wyrok TK z 7 czerwca 2005 r., K 23/04, OTK-A 2005, Nr 6, poz. 62; wyrok TK
z 10 lipca 2014 r., P 19/13, OTK-A 2014, Nr 7, poz. 3.
808
Zob. także K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP...,
op. cit., s. 103; M. Szydło, Objaśnienia do art. 31 ust. 3, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86,
red. L. Bosek i M. Safjan, Warszawa 2016., s. 782.
809
K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP..., op. cit., s.
117-118; Z. Gromek, Odpowiedzialność konstytucyjna w świetle zasady określoności przepisów represyjnych,
„Przegląd Sejmowy”, 2010, nr 2., s. 15.
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człowieka winien być stosowany szczególnie restrykcyjnie810, a – o czym była już mowa –
ustawowy zakres kryminalizacji może zostać doprecyzowany w drodze orzecznictwa
sądowego lub piśmiennictwa, to przyjąć należy, że jest to tym bardziej możliwe na gruncie
klauzuli ogólnej z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP811, znajdującej zastosowanie również poza
sferą prawa karnego.
W miejscu tym wrócić jeszcze należy do zasady godności człowieka, w myśl art. 30
Konstytucji RP – stanowiącej źródło wszelkich przysługujących mu wolności i praw812. Jak
już nadmieniono, nakazuje ona traktować jednostkę jako podmiot obdarzony rozumem i
wolną wolą. Mając na względnie okoliczność, iż godność uznaje się za podstawową wartość
konstytucyjną, determinującą proces wykładni i stosowania ustawy zasadniczej813, przyjąć
konsekwentnie trzeba, że status jednostki w państwie kształtowany jest z uwzględnieniem
założenia autonomii jednostki. W uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18
października 2017 r.814 czytamy właśnie, że: „Zasada poszanowania godności zakłada, że
wszelkie działania władzy publicznej powinny uwzględniać istnienie pewnej sfery autonomii,
w ramach której człowiek może się realizować społecznie. […] Działania władz publicznych
nie mogą prowadzić do tworzenia sytuacji prawnych lub faktycznych, które naruszałyby tę
autonomię, odbierając jednostce poczucie godności. W swoim orzecznictwie Trybunał
podkreślał, że człowiek powinien być traktowany jako wolny, autonomiczny podmiot, zdolny
do rozwijania swojej osobowości i kształtowania swojego postępowania […]. Takie
rozumienie godności powoduje, że niedopuszczalne są wszelkie sytuacje, w których człowiek
staje się wyłącznie przedmiotem działań podejmowanych przez władze, a jego rola zostaje
sprowadzona do czysto instrumentalnej postaci”815.

810

L. Garlicki i K. Wojtyczek, „Artykuł 31”, op. cit., 82; T. Spyra, Zasada określoności regulacji prawnej
na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Niemieckiego Sądu Konstytucyjnego..., op. cit., s. 66-67; W.
Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym..., op. cit., s. 111. Zob. także wyrok TK
z 20 lutego 2001 r., P 2/00, OTK 2001, Nr 2, poz. 32.
811
Por. M. Szydło, „Objaśnienia do art. 31 ust. 3”, op. cit., s. 781-782.
812
W ramach przypomnienia, przepis ten stanowi: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi
źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest
obowiązkiem władz publicznych”.
813
Por. m.in. wyrok TK z 23 marca 1999 r., K 2/98, OTK 1999, Nr 3, poz. 38; wyrok TK z 15 października
2002 r., SK 6/02, OTK-A 2002, Nr 5, poz. 65; wyrok TK z 1 września 2006 r., SK 14/05, OTK-A 2006, Nr 8,
poz. 97. Zob. także L. Garlicki, „Artykuł 30”, op. cit., s. 37-39. Szerzej K. Szczucki, Wykładnia
prokonstytucyjna prawa karnego..., op. cit., s. 222 i n.
814
Wyrok TK z 18 października 2017 r., K 27/15, OTK-A 2017, poz. 74.
815
Zob. także m.in. wyrok TK z 4 kwietnia 2001 r., K 11/00, OTK 2001, Nr 3, poz. 54; wyrok TK z 24
lutego 2010 r., K 6/09, OTK-A 2010, Nr 2, poz. 15.
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Stwierdzić należy w tym stanie rzeczy, że obowiązujące w państwie prawo, zwłaszcza zaś
przewidziane przez prawo konsekwencje określonych czynów, mają wpływ na podejmowane
przez jednostkę zachowanie816. Założenie to jest tym bardziej istotne, że – o czym będzie
jeszcze mowa poniżej – jednostkę czyni się odpowiedzialną za postępowanie, które zostaje
przez nią podjęte w warunkach „zakładanej” swobodnej auto-determinacji i przypisuje
konsekwencje prawnokarne określone w odnośnym przepisie817. Określenie warunków, w
jakich człowiek dokonuje auto-determinacji, a to samodzielnie i na własną odpowiedzialność
kieruje swoim zachowaniem, stanowi nie tylko wyraz poszanowania dla autonomii jednostki,
ale zabezpiecza również godność ludzką – z której zarówno wolność, jak i autonomia się
wywodzą818.
Powyższe założenie nawiązuje w sposób oczywisty do teorii przymusu psychicznego A.
Feuerbacha, a choć spotkała się ona z krytyką właśnie z powodu kontrfaktycznego założenia,
że jednostka czyta ustawę karną przed przystąpieniem do działania 819, to zadać należy sobie
pytanie, czy ustawodawca tworząc prawo, w tym wzorce zachowań karalnych, może
zakładać, że nikt nie będzie na nie zwracał uwagi. Zasada godności ludzkiej jawnie się temu
sprzeciwia. Jeśli zabrania się jednostce określonego zachowania i ustanawia za jego
popełnienie sankcję karną, to należy raczej przyjąć, że uwzględniła ona przy dokonywaniu
wyboru danego zachowania owe konsekwencje prawnokarne. Zadać należy sobie następnie
pytanie, co w sytuacji, gdy jednostka rzeczywiście kierowała się sankcją karną, a to zdawała
sobie sprawę, że jej zachowanie jest bezprawne, ale po lekturze ustawy karnej doszła do
wniosku, że zachowanie to nie podlega karze? Idąc dalej, co w sytuacji, gdy jednostka
zapoznała się z dodatkowo z wypowiedziami orzecznictwa i doktryny, ewentualnie
skorzystała z pomocy prawnika, a przeprowadzona (samodzielnie, bądź z pomocą prawnika)
analiza utwierdziło ją w przekonaniu, że planowane działanie nie jest – przynajmniej na dziś
dzień – objęte zakresem kryminalizacji? Odwracając zasadę ignorantia iuris nocet, przyjąć by
należało, że znajomość prawa, w tym przypadku tekstu ustawy karnej oraz jej wykładni
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C. Peristeridou, The principle of legality in European criminal law..., op. cit., s. 38-39.
L. Garlicki, „Artykuł 30”, op. cit., s. 33.
818
Por. Z. Jędrzejewski, Nullum crimen sine lege i kontratypy a zasada jedności porządku prawnego
(jednolitej bezprawności), „Ius Novum”, 2011, nr 1., s. 22.
819
Zob. także J. Dressler, Understanding criminal law..., op. cit., s. 40-41. Autor podnosi zarazem, że
osoby, które rzeczywiście dokonują takiej analizy, niekoniecznie robią to w celu podjęcia decyzji zgodnego z
prawem postępowania, a raczej – znalezienia „luki” w ustawodawstwie karnym, „obejścia” ustawy karnej.
817
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sądowej i doktrynalnej, winna działać na korzyść jednostki. Powinno się jej wówczas
zapewnić adekwatną ochronę prawną.
5.8. Zasada winy
Zasada winy, od samego początku łączona z zasadą nullum crimen sine lege, również
współcześnie wskazywana jest jako jedno z uzasadnień obowiązywania wymogu ustawowej
określoności prawa karnego. Jak podnosi W. Wróbel, „Jeżeli warunkiem odpowiedzialności
karnej ma być wyłącznie czyn zawiniony, to konieczną przesłanką winy musi być co najmniej
potencjalna świadomość sprawcy, że jego czyn stanowi naruszenie normy prawnej. Zakłada
to ustanowienie i ogłoszenie normy w takiej formie, iż każdy mógł się z nią zapoznać. Jeżeli
regulacji karnych nie ogłoszono publicznie, nie można mówić o winie sprawcy” 820. Postulat
lex scripta w zakresie, w jakim zakłada opublikowanie ustawy karnej w publikatorze aktów
prawnych o ogólnopolskim zasięgu, warunkować ma zatem możliwość postawienia sprawcy
zarzutu winy. Wyrażona tutaj idea subiektywizacji odpowiedzialności karnej wiąże się rzecz
jasna z zasadą godności człowieka i zakładaną swobodną auto-determinacją jednostki821.
Skoro jednostka, jako podmiot obdarzony rozumem i wolną wolą, może racjonalnie oceniać
rzeczywistość i swobodnie decydować o własnym postępowaniu, można ją uczynić
odpowiedzialną za własne czyny. Z drugiej strony, jeśli jednostka nie może rozpoznać
znaczenia swojego czynu i swobodnie pokierować swoim zachowaniem, odpowiedzialność
karna nie powinna wchodzić w rachubę (por. art. 31 k.k.). Możliwość sensownej autodeterminacji stanowi tym samym podstawę zarzutu winy – postawienia sprawcy zarzutu, że w
warunkach swobodnej auto-determinacji nie postąpił zgodnie z przykazaniem normy
postępowania822.
820

Tak W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym..., op. cit., s. 104. Zob.
także J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 310-311; A. BarczakOplustil, Obowiązywanie zasady nullum crimen sine lege. Wybrane problemy..., op. cit., s. 23-24; R. Dębski,
Zasada nullum crimen sine lege i postulat wyłączności ustawy..., op. cit., s. 113.
821
Godzi się zaznaczyć, iż art. 30 Konstytucji RP uznawany jest zresztą za konstytucyjną podstawę
rekonstrukcji zasady winy. Zob. W. Wróbel i A. Zoll, Polskie prawo karne: część ogólna..., op. cit., s. 324; A.
Zoll, „Zasady odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 76.
822
Jak podnosi A. Zoll, „Grożenie karą, w sytuacji aktualizacji normy sankcjonowanej (powstanie
bezpośredniego kontaktu adresata normy z dobrem), ma tylko wtedy sens, kiedy adresat normy jest zdolny do
podjęcia decyzji woli i postępowania zgodnie z nakazem zawartym w normie. […] Podjęcie właściwej decyzji
wymaga możliwości prawidłowego rozpoznania sytuacji zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnego jej
wartościowania (element intelektualny) oraz prawidłowego, zgodnego z oczekiwaniami ustawodawcy,
przeprowadzenia procesu motywacyjnego (element woluntatywny)”. Tak A. Zoll, O normie prawnej z punktu
widzenia prawa karnego..., op. cit., s. 93. Zob. także A. Zoll, „Zasady odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 77; ,
P. Kardas, Problem usprawiedliwienia błędu a podstawy wyłączenia winy, [w:] Okoliczności wyłączające winę,
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Przyglądając się bliżej przesłankom przypisania sprawcy winy, stwierdzić niemniej
należy, iż zarzut winy opiera się obecnie, podobnie zresztą jak na gruncie kodeksu karnego z
1932 r., na rozpoznawalności bezprawności danego zachowania823. Jeśli przyjąć, że o
bezprawności rozstrzyga norma sankcjonowana, ta zaś może wynikać „skądinąd” niż z
przepisu prawa karnego, to realizacja zasady nullum crimen sine lege zdaje się być „zbędna”
pod tym kątem. Notabene, „zbędny” jest w szczególności wymóg publikacji ustawy karnej824.
Wystarczające wydaje się to, aby sprawca miał świadomość, względnie – oceniając z
perspektywy modelowego obywatela – możliwość świadomości bezprawności. Świadomość
(możliwość świadomości) karalności, czyli rozpoznawalność treści przepisu karnego łącznie z
przewidzianą tutaj sankcją karną, jest tu z kolei irrelewantna. Odpowiednio, o czym przesądza
treść art. 30 § 1 k.k., usprawiedliwiony błąd co do bezprawności stanowi okoliczność
wyłączającą zawinienie, błąd co do karalność – choćby usprawiedliwiony, nie ma co do
zasady wpływu na możliwość postawienia sprawcy zarzutu winy (przynajmniej na gruncie
powszechnego prawa karnego). Zasadności wymogu ustawowej określoności prawa karnego
nie sposób tym samym wywodzić z zasady winy825.
Wydawałoby się, że kwestia ta wyglądać będzie inaczej przy przyjęciu, że przepis prawa
karnego stanowi jednocześnie normatywną podstawę dekodowania normy sankcjonowanej.
Realizacja wymogów ustawowej wyłączności i maksymalnej określoności stanowi prima
facie warunek świadomość bezprawności. Zarówno w judykaturze, jak i doktrynie wskazuje
się jednak, że dla postawienia zarzutu winy nie jest konieczne, aby sprawca „myślał słowami
ustawy” (zwłaszcza ustawy karnej). Wymogiem jest tutaj to, żeby miał on ogólną
świadomość, iż jego zachowanie narusza obowiązujący porządek prawny826. Notabene,

red. J. Majewski, Warszawa 2010., s. 86-87; M. Królikowski i R. Zawłocki, Prawo karne..., op. cit., s. 81; Ł.
Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej..., op. cit., s. 279. W tym tonie równiez A. Ashworth, Principles of
criminal law..., op. cit., s. 28.
823
Zob. m.in. A. Zoll, „Zasady odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 48; W. Wróbel i A. Zoll, Polskie
prawo karne: część ogólna..., op. cit., s. ; A. Grześkowiak, „Zasady odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 41; M.
Królikowski i R. Zawłocki, Prawo karne..., op. cit., s. 81.
824
Teza ta obecna jest również w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Zob. m.in. postanowienie SN z 20
stycznia 2004 r., IV KK 438/03, OSNwSK 2004, poz. 131.
825
J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 310-311. Zob. także W.
Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym..., op. cit., s. 105. Por. przy tym R.
Dębski, Zasada nullum crimen sine lege i postulat wyłączności ustawy..., op. cit., s. 116, gdzie czyni się
zastrzeżenie na rzecz przypadków, gdy norma postępowania nie ma swojego odpowiednika poza ustawą karną.
826
Por. m.in. wyrok SN z 18 marca 1982 r., V KRN 59/82, OSNPG 1982, Nr 8, poz. 131; wyrok SN z 7
maja 2002 r., II KK 39/02, LEX nr 53316; wyrok SA w Warszawie z 6 marca 2017 r., II AKa 10/17, LEX nr
2249953; wyrok SA w Krakowie z 26 listopada 2015 r., II AKa 197/15, Prok.i Pr.-wkł. 2016, Nr 10, poz. 21.
Zob. także J. Giezek, „Wyłączenie odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 257-258; Ł. Pohl, Prawo karne.
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podkreśla się w tym kontekście, że punktem odniesienia dla świadomości sprawcy jest
właśnie stan prawny, a to obowiązujący w państwie system normatywny. Samą świadomość,
że konkretny czyn jest ujemnie oceniany przez społeczeństwo jako moralnie naganny, uznaje
się za irrelewantną827. Co przy tym ciekawe, podstawą wyłączenia odpowiedzialności winy z
uwagi na nieświadomość bezprawności czyni się wyłącznie usprawiedliwiony błąd co do
prawa. W literaturze zwraca się pod tym kątem uwagę, iż o ile sama świadomość
sprzeczności danego czynu z normami moralnymi nie jest wystarczająca dla postawienia
prawnokarnego zarzutu winy, to traktować ją należy jako okoliczność, która powinna skłonić
sprawcę do zasięgnięcia właściwej informacji co do prawnego znaczenia czynu. W
konsekwencji, jeśli sprawca nie zweryfikował w tych warunkach charakteru prawnego
podejmowanego działania, nie sposób twierdzić, że błędu nie dało się uniknąć, a to – iż jest to
błąd usprawiedliwiony828. J. Warylewski wprost wskazuje w tym kontekście, iż możliwość
usprawiedliwienia błędu co do prawa będzie zasadniczo wyłączna w sytuacji, gdy istniała
możliwość zapoznania się z obowiązującym prawem – „w szczególności przez skorzystanie z
profesjonalnej pomocy prawnej”829.
Odnosząc się w tym miejscu do przesłanek instytucji usprawiedliwionego błędu co prawa,
wskazać należy na zaprezentowany przez R. Kubiaka model dwu-płaszczyznowej analizy. W
pierwszej kolejności ustaleniu podlega okoliczność, czy sprawca miał powinność posiadania
informacji na temat obowiązującego stanu prawnego, w drugiej – czy miał on możliwość
rozpoznania błędu. Stwierdzenie braku powinności implikować ma brak zawinienia, podobnie
jak brak możliwości pomimo ustalonej powinności. Błąd nieusprawiedliwiony zachodziłby w
sytuacji, gdy jednostka zarówno była obowiązania do posiadania odpowiednich informacji,
jak i miała możliwość jej powzięcia830. Analiza „powinności” winna być dokonywana z
uwzględnieniem modelowego wzorca osobowego – standaryzowanego podmiotu, który
Wykład części ogólnej..., op. cit., s. 323-324; A. Grześkowiak, „Wyłączenie odpowiedzialności karnej”, op. cit.,
s. 269; Z. Jędrzejewski, Nieświadomość bezprawności czynu, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, 2006, nr 3., s.
43-44; s. 111-112; P. Kozłowska-Kalisz, Komentarz do Art. 30, [w:] Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red.
M. Mozgawa, Warszawa 2017., s. 111, 112.
827
Por. m.in. M. Filar, Wyłączenie odpowiedzialności karnej, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. O.
Górniok, Warszawa 2006., s. 94; Z. Jędrzejewski, Nieświadomość bezprawności czynu..., op. cit., s. 42; M.
Berent, M. Filar, i M. Filar, „Wyłączenie odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 168.
828
Por. Z. Ćwiąkalski, Błąd co do bezprawności czynu w polskim prawie karnym, Kraków 1991., s. 138139; Z. Jędrzejewski, Bezprawność jako element przestępności czynu. Studium na temat struktury
przestępstwa..., op. cit., s. 42; Z. Jędrzejewski, Nieświadomość bezprawności czynu..., op. cit., s. 43.
829
J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna..., op. cit., s. 430.
830
R. Kubiak, Pojęcie usprawiedliwionego błędu w nowym kodeksie karnym, „Palestra”, 1998, nr 7–8., s.
36.
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wykonuje sumienne swoje obowiązki wynikające z przynależności do określonej grupy
społecznej, czy zawodowej, a miarodajnego dla oceny właściwego w danych okolicznościach
postępowania. Owa „możliwość” badana jest tymczasem przez pryzmat indywidualnych
możliwości rozeznania sprawcy, takich jak wiedza i doświadczenie, zdolności intelektualne i
pamięciowe, sprawność funkcjonowania zmysłów, przyjmowanie określonych stereotypów,
w tym również odnoszone do chwili czynu napięcie emocjonalne, poziom stresu, zmęczenie,
czy poziom dekoncentracji831. Autor zaznacza, iż o usprawiedliwionym błędzie co do prawa
będzie można sensownie mówić przede wszystkim w odniesieniu do czynów mala
prohibita832. Pogląd ten jest zresztą szeroko rozpowszechniony w literaturze833. Co zaś
znamienne, podział na czyny mala per se i mala prohibita ma charakter raczej intuicyjny i
opiera się na związku zakazów (nakazów) prawnokarnych z normami moralnymi i
społecznymi. Na co zwraca w tym kontekście uwagę Z. Ćwiąkalski, prawo karne odpowiada
co do zasady społecznym potrzebom w zakresie ochrony dóbr przedstawiających najwyższą
wartość. Błąd co do bezprawności bardzo rzadko wchodzić będzie w związku z tym w
rachubę, przede wszystkim w sytuacji rozminięcia się normy prawnokarnej z moralnością i
społeczną oceną danego zachowania834.
Godzi się zatem skonstatować, iż nawet jeśli zarzut winy nie jest oparty na świadomości
społecznej szkodliwości danego zachowania tudzież jego moralnej naganności, tak
rozpoznawalność tych okoliczności przy braku rozpoznawalności sprzeczności zachowania z
formalnie obowiązującą normą prawną (niekoniecznie normą prawnokarną) wykluczać będzie
przyjęcie instytucji usprawiedliwionego błędu co do bezprawności. Takie rozwiązanie
przywodzi rzecz jasna na myśl anglosaską zasadę „cienkiego lodu”, thin-ice principle, gdzie
odpowiedzialność karną oprzeć można na samej świadomość „społecznej niemoralności”
zachowania.
W miejscu tym zwrócić należy jeszcze uwagę na wyrażany niekiedy pogląd, wedle
którego przypadkiem błędu co do prawa jest również wadliwa jego wykładnia, zwłaszcza
połączona z brakiem świadomości odmiennej interpretacji przyjmowanej w orzecznictwie i

831

Ibid., s. 36-37.
Ibid., s. 37.
833
Zob. m.in. P. Palka, Błąd co do prawnej oceny czynu (error iuris) - art. 30 k.k..., op. cit., s. 18-19; J.
Giezek, „Wyłączenie odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 257; Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej...,
op. cit., 323-324; L. Gardocki, Prawo karne..., op. cit., s. 146; M. Królikowski i R. Zawłocki, Prawo karne..., op.
cit., s. 306.
834
Z. Ćwiąkalski, Błąd co do bezprawności czynu w polskim prawie karnym..., op. cit., s. 134-135.
832

269

doktrynie prawnej, a prowadząca w konsekwencji do błędnego przyjęcia, iż dany zakaz lub
nakaz nie znajduje zastosowania w odnośnym przypadku835. W kontekście tym wskazuje się
na wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 29 listopada 2006 r. 836, gdzie czytamy: „Błąd,
co do wykładni konkretnego przepisu prawa rozpoznaje się na gruncie kontratypu, o jakim
mowa w art. 30 k.k., […] Skoro oskarżony, posiadający niekontrowersyjną wiedzę
menedżerską i medyczną, nie będąc prawnikiem, konsultował z zespołem prawnym
funkcjonującym w ramach podmiotu, którym kierował i składającym się z osób należycie
przygotowanych do wykonywania tego zawodu, którym miał prawo ufać, określony problem
prawny […], uzyskując błędną, chociażby wyrażoną ustnie, opinię opartą na chybionej
wykładni przepisu art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 6.02.1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym, a nadto problem ten rozważał w trakcie rozmów z przedstawicielami organów
centralnych i innych, podobnych jednostek organizacyjnych, którzy ugruntowali go w
przekonaniu ukształtowanym przez radców prawnych, co miało determinujące znaczenie dla
podjęcia późniejszych decyzji o charakterze gospodarczym, to niewątpliwy błąd co do prawa
w jego zachowaniu, nie sposób uznać za nieusprawiedliwiony w rozumieniu art. 30 k.k., co
uwalniało go tym samym od odpowiedzialności z art. 296 § 1 i 3 k.k.”.
Ocena „usprawiedliwienia” błędu co do prawa wiąże się tutaj z przejrzystością i
klarownością systemu prawa837. Jakkolwiek zarzucalną nieświadomością prawa byłby
przypadek zaniechania przez sprawcę zapoznania się z obowiązującym stanem prawnym, tak
sytuację, kiedy dołożył on starań w celu ustalenia własnego położenia prawnego oceniać
należałoby inaczej. Usprawiedliwionym błędem co do prawa byłby w związku z tym
przypadek, gdy pomimo znajomości zakazu sprawca błędnie przyjął, iż jego zachowanie nie
ma cechy bezprawności z uwagi, po pierwsze, na niejasność przepisu, po drugie – na
rozbieżne stanowiska co do jego znaczenia, po trzecie – na występujące w systemie prawa
sprzeczności838.
835

Zob. m.in. A. Zoll, „Zasady odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 626; P. Kardas, „Problem
usprawiedliwienia błędu a podstawy wyłączenia winy”, op. cit., s. 109; A. Grześkowiak, „Wyłączenie
odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 271-272. W tym tonie także W. Świda, Prawo karne..., op. cit., s. 205; A.
Zębik, Okoliczności wyłączające winę, [w:] Prawo karne w zarysie. Nauka o ustawie karnej i przestępstwie, red.
J. Waszczyński, Łódź 1992., s. 263.
836
Wyrok SA w Katowicach z 29 listopada 2006 r., II AKa 96/06, LEX nr 297315.
837
P. Palka, Błąd co do prawnej oceny czynu (error iuris) - art. 30 k.k..., op. cit., s. 14; P. Kardas, „Problem
usprawiedliwienia błędu a podstawy wyłączenia winy”, op. cit., s. 110.
838
P. Palka, Błąd co do prawnej oceny czynu (error iuris) - art. 30 k.k..., op. cit., s. 20-21. Zob. także J.
Kochanowski, Zagadnienie błędu co do prawa mimo znajomości zakazu, „Państwo i Prawo”, 1984, nr 4., s. 9697.
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Powyższe stanowisko uznać należy za słuszne. Zastanawiać się jednak można, czy art. 30
§ 1 k.k. znalazłby zastosowanie w sytuacji, gdy sprawca mając świadomość bezprawności
swojego zachowania, względnie świadomość społecznej szkodliwości tudzież moralnej
naganności, która wykluczać będzie przyjecie usprawiedliwionego błędu co do prawa, ale nie
miał świadomości jego karalności – pomimo, iż dołożył starań i zapoznał się z obowiązującą
regulacją prawa karnego, także odnośnym poglądami orzecznictwa i piśmiennictwa, oraz
zasięgnął porady prawnika. Skoro problem nie dotyczy treści samej normy postępowania, a
jedynie związanych z jej przekroczeniem konsekwencji prawnokarnych, to o wyłączeniu winy
nie będzie raczej mowy. Zważywszy jednak na okoliczność, że w zarysowanym przypadku
karalność danego zachowania była obiektywnie nieprzewidywalna, a to nie dało się jej
przewidzieć na podstawie żadnych dostępnych w chwili czynu źródeł poznania prawa, nawet
dysponując kompetencją językową z zakresu języka prawnego, twierdzenie, że mamy tu do
czynienia jedynie z subiektywnym (zobiektywizowanym do modelowego wzorca osobowego)
„błędem”, budzić może uzasadnione wątpliwości. Nawet gdyby za przesłankę zawinienia
uznać możliwość świadomości karalności danego zachowania, to taki przypadek uznać by już
należało za „nieokreśloność” prawa i wiązać z nim dalej idące konsekwencje niż tylko
wyłączenie winy na podstawie art. 30 § 1 k.k. Mówić by tu raczej należało o naruszeniu
zasady nullum crimen sine lege z art. 1 § 1 k.k. (art. 42 ust. 1 Konstytucji RP). Jeśli na
moment czynu kompetentni użytkownicy języka prawnego nie uznawali konkretnego
zachowania za czyn zabroniony pod groźbą kary na podstawie odnośnego przepisu
prawnokarnego, to nie można tu mówić o błędzie co do oceny prawnej, a o braku karalności
w ogóle. Odmienne twierdzenie, sanujące retroaktywną wykładnię znamion przestępstwa,
godziłoby już w prawo do bezpieczeństwa prawnokarnego. W tym też zakresie dostrzec
można różnicę pomiędzy gwarancją przewidywalności konsekwencji prawnokarnych a zasadą
subiektywizacji odpowiedzialności karnej.
5.9. Podsumowanie
Zasada nullum crimen sine lege rozumiana jako wymóg przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych w oparciu przepis ustawy karnej, precyzyjnie określony i poddawany
literalnej wykładni, odpowiada niewątpliwie formalnej (pozytywistycznej) koncepcji państwa
prawa. W zakresie, w jakim porzuca się współcześnie ideę Rechtsstaat na rzecz państwa
prawa w ujęciu materialnym, odpowiednio niepozytywistycznym i konstytucyjnym, również
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postulat związania sędziego słowami ustawy traci jednak rację bytu. Zasada trójpodziału
władzy państwowej czy demokracji również nie są w stanie go uzasadnić, ponieważ sam
ustawodawca – wprowadzając do ustawy karnej pojęcia niedookreślone, wymagające
konkretyzacji w warunkach konkretnej sprawy – godzi się na „prawotwórstwo” sądowe.
Działanie takie uznać należy nie tylko za wyraz zaufania do władzy sądowniczej, ale także za
przekazanie jej roli rzeczywistego gwaranta poszanowania podstawowych praw i wolności
człowieka – w tym bezpieczeństwa prawnego i równości wobec prawa, które niegdyś chronić
miała ustawa. Jakkolwiek uznać by można odpowiednio, że także zasada nullum crimen sine
lege traci obecnie rację bytu, tak wnioskowi takiemu sprzeciwia się okoliczność, iż
podniesiona ona została do rangi podstawowego prawa człowieka i w dalszym ciągu stanowi
zabezpieczenie podstawowej dla systemu prawa zasady godności człowieka.
Co
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(niepozytywistyczną) koncepcję państwa prawa, że stanowi on kompromis pomiędzy
bezpieczeństwem prawnokarnym i elastycznością prawa. Podstawa rekonstrukcji wzoru
karalnego zachowania nie ogranicza się bowiem do przepisu ustawy karnej, a na moment
popełniania czynu ma charakter względnie zamknięty. Możliwość przypisania jednostce
odpowiedzialność karnej pomimo braku przewidywalności konsekwencji prawnokarnych – na
zasadzie ważenia kolidujących ze sobą wartości, współgra z kolei za założeniami
neokonstytucjonalizmu. Taka całościowa reinterpretacja zasady nullum crimen sine lege zdaje
się zatem stanowić adekwatną odpowiedź na zachodzące zmiany. Zauważyć w szczególności
należy, że postulat rygorystycznego przestrzegania wymogu ustawowej określoności i ścisłej,
literalnej wykładni prawa karnego, ma dziś charakter utopijny.
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Część II. Analiza zgodności polskiego systemu prawnego z europejskim standardem
ochrony praw człowieka

1. Konwencyjny system ochrony praw człowieka
1.1. Uwagi wstępne
Mówiąc o konwencyjnym systemie ochrony praw człowieka mieć należy na myśli system
oparty na Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Godzi się zaznaczyć, że inicjatywa
stworzenia regionalnego systemu ochrony praw człowieka w Europie podjęta została zaraz po
II Wojnie Światowej. Już w 1949 r. utworzono specjalną organizację zajmującą się promocją
praw człowieka – Radę Europy, w ramach której w dniu 4 listopada 1950 r. przyjęto
Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, powszechnie zwaną
Europejską Konwencją Praw Człowieka. Dziś organizacja ta składa się z 47 państw, skupiając
w swych szeregach większość państw Europy. Polska jest jej członkiem od 1991 r., a
Europejską Konwencję Praw Człowieka ratyfikowała w roku 1993, składając zarazem
deklarację o uznaniu jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka1.
Kontrola przestrzegania powziętych tutaj przez państwa-strony Konwencji zobowiązań
dokonywana jest w trybie skargi międzypaństwowej (art. 33 EKPC) lub, znacznie częściej,
skargi indywidualnej (art. 34 EKPC)2. Choć początkowo sprawowana ona była przez trzy
organy, a to Europejską Komisję Praw Człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz
Komitet Ministrów Rady Europy, od roku 1998 organem wyłącznie uprawnionym w tym
zakresie jest Europejski Trybunał Praw Człowieka3. Co przy tym znamienne, Europejska
1

Formalnym warunkiem uzyskania członkowstwa jest tutaj demokratyczny ustrój państwa i poszanowanie
dla rządów prawa, w związku z czym Polska mogła uzyskać członkowstwo dopiero po 1989 r. i dokonanej
transformacji ustrojowej. Zob. P. Hofmański, Prawa człowieka przed Trybunałem w Strasburgu, Białystok
1993., s. 3; P. Hofmański, Europejsk Konwencja Praw Człowieka..., op. cit., s. 10-11.
2
Por. P. Hofmański, Europejsk Konwencja Praw Człowieka..., op. cit., s. 30-31. Godzi się nadmienić, że
prawo do złożenia skargi indywidualnej przysługuje przy tym zarówno osobom indywidualnym, jak i grupom
osób oraz organizacjom międzynarodowym. Podstawowymi przesłankami dopuszczalności skargi do
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są tutaj wymogi, aby skarga została wniesiona dopiero po
wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych, przewidzianych przez prawo wewnętrzne, oraz aby nastąpiło
to w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji (art. 35 ust. 1 EKPC).
3
Zadaniem Europejskiej Komisji Praw Człowieka była wstępna weryfikacja składanych skarg i próba
polubownego załatwienia sprawy. Wydawana przez nią opinia kończyła pierwszą fazę postępowania. W okresie
trzech miesięcy sprawa mogła zostać przesłana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i rozstrzygnięcia
ostatecznym, wiążącym strony wyrokiem. Jeśli sprawa nie została do niego w tym okresie skierowana, to
ostateczną decyzję o sposobie jej załatwienia podejmował Komitet Ministrów Rady Europy. W 1998 r., mocą
Protokołu Nr 11 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący przekształcenia
mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez Konwencję z dnia 11 maja 1994 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 147, poz.
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Konwencja Praw Człowieka znajdować ma zastosowanie nie tylko w sporach rozstrzyganych
przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, ale także w postępowaniach toczących się
przed sądami krajowymi. Mówi się tu wręcz o dokumencie uzupełniającym regulacje
konstytucyjną, odpowiednio organie sprawującym uzupełniającą kontrolę konstytucyjną 4. Już
w tym miejscu warto zasygnalizować, iż nie jest to kontrola abstrakcyjna, której przedmiotem
jest akt władzy ustawodawczej – jak w postępowaniu choćby przed polskim Trybunałem
Konstytucyjnym, a kontrola o wymiarze konkretnym, gdzie analizie poddaje się akt
stosowania prawa wydany w indywidualnej sprawie. To przywodzi raczej na myśl
postępowanie kasacyjne przed Sądem Najwyższym. Zważywszy tymczasem, że wpływ
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na kształt polskiego porządku
prawnego – zarówno na proces stanowienia prawa, jak i jego stosowania, uznaje się
współcześnie za fakt5, przyjęty w niniejszej pracy zakres badawczy jawi się tym bardziej
uzasadniony.
Poniższa analiza zasady nullum crimen sine lege uwzględniać będzie cztery elementy
istotne dla ustalenia rzeczywistej gwarancji, jaką jest ona w stanie zapewnić jednostce. Będą
to kolejno status zasady nullum crimen sine lege, jej zakres podmiotowy i przedmiotowy,
właściwa treść oraz charakter. Za kluczowe uznaje się przy tym dwa ostatnie elementy, w
którym to zakresie praca niniejsza stanowić może uzupełnienie dotychczasowego stanu
nauki6. Na niektóre okoliczności zwracano już uwagę w pierwszej części pracy, tutaj zostaną
one rozwinięte.

962), Europejska Komisja Praw Człowieka została zlikwidowana, a wszelkie kompetencje merytoryczne
przekazane Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka.
4
Por. L. Garlicki, „Wprowadzenie”, op. cit., s. 19.
5
Zob. L. Garlicki, Artykuł 1 [Obowiązek przestrzegania praw człowieka], [w:] Konwencja o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do artykułów 1–18, red. L. Garlicki, Warszawa 2010.,
s. 28-29. Szerzej M. Balcerzak i S. Sykuna, Znaczenie i wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka na praktykę polskiego wymiaru sprawiedliwości, [w:] Orzecznictwo w systemie prawa, red. T.
Bąkowski, K. Grajewski, i J. Warylewski, Warszawa 2008., s. 39-67; M. Balcerzak, Oddziaływanie wyroków
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sferze inter partes i erga omnes, [w:] Precedens w polskim systemie
prawa, red. A. Śledzińska-Simon i M. Wyrzykowski, Warszawa 2010., s. 163-186.
6
Uwagi w tym przedmiocie, w nieco szerszej odsłonie, przedstawione zostały uprzednio w pojedynczym
artykule naukowym. Zob. A. Rychlewska, The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention
of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees..., op. cit. s. 163-186.
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1.2. Status zasady nullum crimen sine lege
O statusie zasady nullum crimen sine lege jako jednego z podstawowych praw człowieka
zdaje się przesądzać samo jej ujęcie w instrumencie poświęconym ich ochronie 7. O tym
natomiast, że wśród owych podstawowych praw człowieka zajmuje ona szczególną pozycję,
świadczyć może fakt, że zagwarantowane tutaj prawo nie podlega uchyleniu nawet w czasie
wojny lub innego niebezpieczeństwa publicznego (art. 15 ust. 2 EKPC)8. Zauważyć niemniej
trzeba, że Europejska Konwencja Praw Człowieka, stricte Konwencja o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności mówi zasadniczo o prawach i wolnościach. W art. 1
EKPC znajdujemy podobny zapis, iż: „Wysokie Układające się Strony zapewniają każdemu
człowiekowi, podlegającemu ich jurysdykcji, prawa i wolności określone w rozdziale I
niniejszej konwencji”, gdzie rozdział I Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w rzeczy
samej tytułuje się „prawa i wolności”. Zastanawiać się w związku z tym można, jaki
konkretnie status przyznaje się zasadzie nullum crimen sine lege i jaki ma to ewentualnie
wpływ na istotę zakorzenionej tu gwarancji.
Odnosząc się do generalnego podziału praw człowieka na prawa sensu stricto oraz
wolności przypomnieć w tym miejscu należy, że pod pojęciem prawa sensu stricto zwykło się
rozumieć uprawnienie do czegoś, co winno zostać jednostce zapewnione przez państwo,
natomiast pod pojęciem wolności – sferę wolną od ingerencji władzy państwowej9. Formuła
„nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu polegającego na działaniu lub
zaniechaniu działania, który według prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie
stanowił czynu zagrożonego karą w czasie jego popełnienia” zdaje się przesądzać, że w art. 7
EKPC mamy do czynienia z „wolnością od” nieprzewidzianej przez prawo reakcji
prawnokarnej ze strony państwa. W literaturze przedmiotu zwraca się jednak uwagę, że
7

Por. L. Garlicki, „Wprowadzenie”, op. cit., s. 5.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 EKPC: „W przypadku wojny lub innego niebezpieczeństwa publicznego
zagrażającego życiu narodu, każda z Wysokich Układających się Stron może podjąć środki uchylające
stosowanie zobowiązań wynikających z niniejszej Konwencji w zakresie ściśle odpowiadającym wymogom
sytuacji, pod warunkiem, że środki te nie są sprzeczne z innymi zobowiązaniami wynikającymi z prawa
międzynarodowego”, ust. 2 stanowi z kolei: „Na podstawie powyższego przepisu nie można uchylić zobowiązań
wynikających z artykułu 2, z wyjątkiem przypadków śmierci będących wynikiem zgodnych z prawem działań
wojennych oraz zobowiązań zawartych w artykułach 3, 4 (ustęp 1) i 7”. Na doniosłą rolę zasady nullum crimen
sine lege w systemie konwencyjny zwraca uwagę sam Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zob. m.in. wyrok
ETPC z 22 listopada 1995 r. w sprawie C.R. v. The United Kingdom, skarga nr 20190/92, p. 32; wyrok ETPC z
12 lutego 2008 r. w sprawie Kafkaris v. Cyprus, skarga nr 21906/04, p. 137. Zob. także B. Kunicka-Michalska,
„Projekt Kodeksu karnego w świetle art. 7 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw i Podstawowych Wolności
Człowieka”, op. cit., s. 80-81; B. Gronowska, „Zakaz retroakcji prawa karnego”, op. cit., s. 352.
9
Zob. m.in. K. Wojtyczek, Konstytucyjny status jednostki w państwie polskim, [w:] Prawo konstytucyjne
Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Sarnecki, Warszawa 2014., s. 92-94.
8
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podział na prawa sensu stricto i wolności nie znajduje już uzasadnienia ani w samym tekście
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która co do zasady posługuje się pojęciem prawa,
w tym „prawa do wolności”10, ani w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka, gdzie pojęcie wolności pojawia się w kontekście ogólnej swobody postępowania,
względnie prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego11. Z tej perspektywy mówić by tu
należało po prostu o „prawie człowieka” wyrażającym się – w zależności od okoliczności –
albo w uprawnieniu do żądania, aby państwo podjęło pewne pozytywne działania celem
zapewnienia możliwości korzystania z przysługującego jednostce prawa, albo w uprawnieniu
do żądania od państwa, aby zaniechało działań godzących w korzystanie z przysługującej
jednostce wolności.
Taka optyka odpowiada jednocześnie stanowisku Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w przedmiocie obowiązków państw-stron Konwencji. Powszechne rozróżnienie na
obowiązki „negatywne” i „pozytywne”, które sprowadzić można kolejno do zakazu ingerencji
władzy państwowej w korzystanie z przysługujących jednostce praw i wolności (co
odpowiadałoby istocie wolności jednostki) oraz nakazu podjęcia przez państwo działań
ukierunkowanych na stworzenie prawnych i faktycznych ram korzystania z tychże praw i
wolności (co odpowiadałby istocie prawa sensu stricto), traktowane są w strasburskim case
law jako dwa aspekty tego samego wymogu. Efektywność ochrony praw i wolności
człowieka wymagać bowiem może, aby zakaz ingerencji uzupełniały pewne działania
pozytywne12. Notabene, jako przykład takich działań pozytywnych wskazuje się następujące
obowiązki: ustanowienie prawnych ram korzystania z praw i wolności, które zabezpieczałyby
jednostkę przed arbitralnością władzy państwowej; wprowadzenie procedur niezbędnych do
ochrony korzystania z praw i wolności, w tym do skutecznego przeciwstawienia się ich

10

Przykładowo, w art. 9 ust. EKPC mowa o „prawie do wolności myśli, sumienia i wyznania”, w art. 10 o
„prawie do wolności wyrażania opinii”. Podobne sformułowanie znajdujemy w wersji angielska i francuska.
Mianowicie, w wersji anglojęzycznej używa się wyrażenia “right to freedom of thought, conscience and
religion” oraz “right to freedom of expression”, w wersji francuskojęzycznej – “droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion” oraz “droit à la liberté d’expression”.
11
L. Garlicki, Prawa i wolności, [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Tom I. Komentarz do artykułów 1–18, red. L. Garlicki, Warszawa 2010., s. 57.
12
L. Garlicki, „Artykuł 1 [Obowiązek przestrzegania praw człowieka]”, op. cit., s. 32-33; M.A. Nowicki,
Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka..., op. cit., s. 309. Zob.
także wyrok ETPC z 13 czerwca 1979 r. w sprawie Marckx v. Belgium, skarga nr 6833/74, p. 31, czy wyrok
ETPC z 9 października 1979 r. w sprawie Airey v. Ireland, skarga nr 6289/73, p. 32, gdzie w odniesieniu do art.
8 EKPC postawiono właśnie tezę, że prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego rozumianego
przede wszystkim jako zakaz ingerencji (ust. 2) może wymagać pewnych pozytywnych działań ze strony
państwa.
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naruszeniom; podjęcie odpowiednich środków prawnych celem zabezpieczenia praw i
wolności jednostki przed ingerencją ze strony osób trzecich, w tym – co istotne – środków z
zakresu prawa karnego. Od państwa można tym samym wymagać kryminalizacji pewnego
typu zachowań13. Można tu w konsekwencji skonstatować, iż w ocenie Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka przepis prawnokarny stanowi podstawowy środek prewencyjny,
mogący oddziaływać „powstrzymująco” na zachowanie jednostki.
W świetle powyższego, zasadę nullum crimen sine lege na gruncie konwencyjnego
systemu ochrony praw człowieka kwalifikować należy jako jedno z podstawowych praw
człowieka – bez przyporządkowywania jej konkretnego statusu prawa czy wolności. Z art. 7
EKPC wyprowadzać należy tym samym zakaz ingerencji w sferę praw i wolności człowieka,
jeśli nie została ona przewidziana przez prawo obowiązujące w chwili czynu, oraz, z drugiej
strony, nakaz stworzenia ram prawnych, w których jednostka może korzystać z
przysługujących jej praw i wolności bez narażania się ingerencję ze strony państwa. Co
znamienne, istotę takiego dwuaspektowego prawa można by z kolei sprowadzić do zakazu
wymierzania jednostce kary, jeśli podstawa odpowiedzialności karnej nie została określona
przez prawo obowiązujące w chwili popełnienia czynu w taki sposób, aby zapewnić jednostce
możliwość swobodnego korzystania z przysługujących jej praw i wolności – bez narażania się
na sankcję karną. Warto zarazem nadmienić, iż w takim ujęciu z zasady nullum crimen sine
lege wyprowadzić można zarówno zakaz wymierzania sankcji karnej przy braku
odpowiedniej podstawy prawnej obowiązującej w chwili czynu, odpowiadający postulatom
lex scripta et praevia, jak i wymóg zapewnienia odpowiedniości sądowego rozstrzygnięcia w
przedmiocie odpowiedzialności karnej z tym, co jednostka uprzednio mogła wyczytać z
obowiązującej regulacji prawnej, znajdujący poparcie w postulatach lex certa i lex stricta. Jest
to tym samym idea bezpieczeństwa prawnokarnego realizowana poprzez wymóg
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych. Kwestia ta zostanie rozwinięta w dalszym
punkcie pracy. W miejscu tym godzi się niemniej podkreślić, że od państwa można również
wymagać, aby podjęło pewne pozytywne działania w celu zapewnienia poszanowania
gwarantowanego tutaj prawa podmiotowego.

13

L. Garlicki, „Artykuł 1 [Obowiązek przestrzegania praw człowieka]”, op. cit., s. 32-33. Zob. w tym
kontekście m.in. wyrok ETPC z 28 marca 2000 r. w sprawie Mahmut Kaya v. Turkey, skarga nr 22535/93, p. 85,
gdzie mowa o obowiązku kryminalizacji czynów godzących w życie i zdrowie jednostki, czy wyrok ETPC z 4
grudnia 2003 r. w sprawie M.C. v. Bulgaria, skarga nr 39272/98, p. 153 i 166, gdzie mowa o obowiązku
kryminalizacji czynów godzących w wolność seksualną jednostki.
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1.3. Zakres zastosowania zasady nullum crimen sine lege
1.3.1. Podmiotowy zakres zastosowania
Tytułem wstępu, podmiotowy zakres zastosowania zasady nullum crimen sine lege
przesądzać będzie z jednej strony o tym, jakim podmiotom konwencyjny system ochrony
praw człowieka przyznaje prawo do „przewidywalności konsekwencji prawnokarnych”, z
drugiej strony – jakie podmioty zobowiązane są do jego przestrzegania, a których działania
stanowić mogą przedmiot skargi do Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Odnosząc się w pierwszej kolejności do beneficjentów zasady nullum crimen sine lege
stwierdzić należy, że sam art. 7 ust. 1 EKPC nie wprowadza tutaj żadnych ograniczeń. Jak
wynika ze zwrotu „nikt nie może być uznany za winnego”, gwarancja przewidywalności
konsekwencji prawnokarnych przyznana jest każdemu podmiotowi zdolnemu ponosić
odpowiedzialność karną. W rachubę wchodzić tu zatem będą nie tylko osoby fizyczne, ale
także osoby prawne, tudzież jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
którym przyznaje się zdolność prawną – jeżeli zgodnie z prawem krajowym podmiot ten
może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Co więcej, zwrot ten przesądzałby
jednocześnie o tym, że zasada nullum crimen sine lege stosuje się do każdego – niezależnie
od jego obywatelstwa (siedziby).
Powyższe wnioski znajdują potwierdzenie na gruncie cytowanego już art. 1 EKPC,
określającego zakres zastosowania całej Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Jakkolwiek przepis ten posługuje się w polskiej wersji językowej zwrotem „każdy człowiek”,
to w literaturze przedmiotu nie budzi wątpliwości, iż wynika to wyłącznie z błędu w
tłumaczeniu

tekstów

autentycznych. W

wersji

anglojęzycznej,

podobnie jak we

francuskojęzycznej mowa jest o „osobie” (ang. everyone; fr. toute personne), które to pojęcie
ma niewątpliwie szerszy zakres znaczeniowy niż pojęcie „człowiek” i może być użyte
również w stosunku do podmiotów zbiorowych. Tak też powinno się interpretować
podmiotowy zakres zastosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w prawie
polskim14. Z drugiej strony, jednym z głównych założeń systemu konwencyjnego jest właśnie
to, aby każde państwo-strona Konwencji zapewniało ochronę praw i wolności zarówno
14

Zob. M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka..., op. cit., s. 307; L. Garlicki, „Artykuł 1 [Obowiązek przestrzegania praw człowieka]”, op. cit., s. 34.
Poza zakresem podmiotowym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka pozostawać niemniej mają organy
władzy państwowej lub samorządowej, same jednostki samorządowe, jak i inne podmioty prawa publicznego
wchodzące w strukturę władzy lokalnej lub centralnej. Ibid., s. 36-37.
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swoich obywateli, jak i obywatelom innych państw czy tzw. bezpaństwowcom15. Choć w paru
miejscach Europejska Konwencja Praw Człowieka wprowadza kryterium obywatelstwa 16, tak
– jak wynika z powyższego – nie w przypadku zasady nullum crimen sine lege. Każdy
podmiot, w stosunku do którego państwo-strona Konwencji wykonywać będzie swoją
„jurysdykcję karną”, winien tym samym korzystać z gwarancji przewidywalności
konsekwencji prawnokarnych.
Tak jak przepis art. 7 ust. 1 EKPC nie zawęża zakresu beneficjentów zasady nullum
crimen sine lege, tak nie zawęża również zakresu podmiotów zobowiązanych do jej
poszanowania. Obowiązek ochrony przysługującego jednostce prawa spoczywa zatem na
każdym organie władzy państwowej, względnie samorządowej. Odpowiada to przyjętej na
gruncie art. 1 EKPC koncepcji państwa jako jednolitej całości, w myśl której wszelkie akty i
zachowania organów władzy państwowej (samorządowej) podpadają pod jego jurysdykcję i
rodzić mogą jego odpowiedzialność17. Pewne ograniczenia wynikać tu niemniej będą z
przedmiotowego zakresu zastosowania art. 7 ust. 1 EKPC. Właściwym jego adresatem jest
bowiem podmiot konstruujący podstawę prawną odpowiedzialności karnej jednostki i jako
taki obowiązany do poszanowania jej praw na etapie stanowienia prawa, oraz podmiot
stosujący przepisy prawnokarne w praktyce, który „uznaje za winną” daną osobę, i jako taki
obowiązany do uwzględnienia zasady nullum crimen sine lege na etapie stosowania prawa.
Zgodnie z klasycznie ujmowaną zasadą trójpodziału władzy chodziłoby tutaj o ustawodawcę i
sądownictwo. Zważywszy jednak, że kompetencje do dookreślania znamion czynów
karalnych mogą być dziś przeniesione na organy władzy wykonawczej (w przypadku
przepisów blankietowych), także sądowniczej (w przypadku przepisów niedookreślonych,
zwłaszcza klauzul generalnych), a, o czym będzie mowa poniżej, samo zadanie osądzania
niektórych czynów karalnych może zostać powierzone innym podmiotom niż sądy karne,
katalog podmiotów zobowiązanych z art. 7 ust. 1 EKPC różnić się może od klasycznego
ujęcia i winien być ustalany w okolicznościach danej sprawy.
W miejscu tym odnieść się jeszcze należy do problemu horyzontalnego oddziaływania
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jak wynika z art. 1 EKPC, obowiązki z zakresu
15

L. Garlicki, „Artykuł 1 [Obowiązek przestrzegania praw człowieka]”, op. cit., s. 34.
Zob. przykładowo art. 16 EKPC, który zezwala na ograniczenie działalności politycznej cudzoziemców i
limitowanie w ich przypadku prawa do wolności wyrażania opinii (art. 10 EKPC), do wolności zgromadzeń i
stowarzyszania się (art. 11 EKPC) oraz zakazu dyskryminacji (art. 14 EKPC).
17
Zob. w tym kontekście L. Garlicki, „Artykuł 1 [Obowiązek przestrzegania praw człowieka]”, op. cit., s.
48-50.
16
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poszanowania praw i wolności człowieka nakłada ona wyłącznie na państwo, odpowiednio
podmioty, przy pomocy których państwo sprawuje swoją władzę. Nie jest w związku z tym
możliwe skierowanie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko innemu
podmiotowi niż „Wysoka Układająca się Strona”18. Przyjmuje się jednak, że w szczególnych
okolicznościach państwo może ponosić odpowiedzialność również za działania podmiotów
prywatnych, zwłaszcza gdy wykonują one zadania publiczne i poddane są kontroli ze strony
państwa19. Jego odpowiedzialność da się w tym przypadku uzasadnić w oparciu o referowaną
koncepcję „pozytywnych obowiązków”, wśród których wymienić można właśnie obowiązek
odpowiedniego ukierunkowania zachowań osób prywatnych20. Z perspektywy zasady nullum
crimen sine lege, wyrażającej zakaz arbitralnego, „nieprzewidywalnego” stosowania sankcji
karnej przez władzę państwową, problem ten dopiero wtedy byłby przy tym aktualny, gdyby
rozszerzyć zakres zastosowania rzeczonej gwarancji na inne sankcje niż te, którymi
dysponuje państwo. W praktyce z sytuacją taką mamy do czynienia przede wszystkim w
przypadku sankcji orzekanych w ramach postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez
podmioty, tzw. sądy dyscyplinarne, które nie mają charakteru organu państwowego, a
funkcjonują zazwyczaj w ramach samorządu zawodowego. Także tutaj zakres podmiotów
zobowiązanych z art. 7 ust. 1 EKPC wyznaczany będzie przez zakres przedmiotowy
wynikającego stąd prawa. W tym miejscu godzi się jedynie zaznaczyć, że każdy podmiot
rozstrzygający kwestię odpowiedzialności, która ma de facto charakter karny, zobowiązany
będzie do poszanowania zasady nullum crimen sine lege, podobnie zresztą jak podmiot
ustanawiający podstawę prawną tejże odpowiedzialności.
1.3.2. Przedmiotowy zakres zastosowania
Zgodnie z przyjętą optyką, przedmiotowy zakres zastosowania zasady nullum crimen sine
lege przesądzać będzie o tym, w jakiego rodzaju sytuacjach można od organów władzy

18

Zgodnie z art. 34 EKPC, dotyczącym skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
„Trybunał może przyjmować skargi każdej osoby, organizacji pozarządowej lub grupy jednostek, która uważa,
że stała się ofiarą naruszenia przez jedną z Wysokich Układających się Stron praw zawartych w niniejszej
konwencji lub jej protokołach”. Przepis art. 33 EKPC, dotyczący skargi międzypaństwowej, stanowi
odpowiednio: „Każda z Wysokich Układających się Stron może wnieść skargę do Trybunału, jeśli uważa, że
inna Wysoka Układająca się Strona naruszyła postanowienia niniejszej konwencji lub jej protokołów”.
19
Zob. L. Garlicki, „Artykuł 1 [Obowiązek przestrzegania praw człowieka]”, op. cit., s. 53-54.
20
Zob. m.in. wyrok ETPC z 26 marca 1985 r. w sprawie X and Y v. The Netherlands, skarga nr 8978/80, p.
23, gdzie stwierdza się w odniesieniu do art. 8 EKPC, że jednym z „pozytywnych obowiązków” państwa jest
przyjęcie w prawie wewnętrznym środków, które zabezpieczą poszanowanie życia prywatnego jednostki także w
wymiarze horyzontalnym.
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państwowej wymagać poszanowania prawa jednostki do bezpieczeństwa prawnokarnego.
Jakkolwiek przyjęty w niniejszej pracy problem badawczy ogranicza się zasadniczo do prawa
karnego sensu stricto i odpowiedzialności za czyn zagrożony pod groźbą kary jako
przestępstwo, to zwrócić należy uwagę, że zakres przedmiotowy art. 7 ust. 1 EKPC wykracza
poza ten obszar. Jak podnosi w tym kontekście P. Hofmański, „Z przepisu art. 7 ust. 1 nie
wynika, aby dopuszczalne było wymierzenie kary jedynie wtedy, gdy określone działanie lub
zaniechanie zabronione było w czasie popełnienia czynu jako przestępstwo. W rozmaitych
porządkach prawnych mogą istnieć rozmaite rodzaje odpowiedzialności o charakterze
represyjnym, to znaczy takie, które znamienne są sankcją w postaci kary” 21. Zakres
przedmiotowy konwencyjnej zasady nullum crimen sine lege obejmować zatem będzie
każdego rodzaju odpowiedzialność, w ramach której jednostka może zostać poddana pewnej
represji, w tym odpowiedzialność za delikt prawa administracyjnego czy przewinienie
dyscyplinarne, nazywane odpowiedzialnością karną sensu largo tudzież odpowiedzialnością
quasi-karną.
Za kryterium pozwalające określić charakter danej odpowiedzialności uznaje się
przesłanki wypracowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka na gruncie art. 6 ust. 1
EKPC, gwarantującego prawo do rzetelnego procesu sądowego. Jeśli w okolicznościach danej
sprawy spełnione zostaną kryteria „oskarżenia karnego”, a to jeśli uznana ona zostanie za
„sprawę karną” w myśl art. 6 ust. 1 EKPC22, zastosowanie znajdzie również art. 7 ust. 1
EKPC23. Relewantnym z perspektywy zasady nullum crimen sine lege „czynem zagrożonym
karą” będzie tym samym czyn, w przedmiocie którego prowadzi się „sprawę karną”.
Ustalając charakter, karny bądź niekarny, danej sprawy uwzględnić zatem należy takie
okoliczności, jak kwalifikacja określonego naruszenia w prawie krajowym, charakter (natura)
owego naruszenia oraz rodzaj sankcji grożącej za jego popełnienie i stopień jej surowości 24.
Jeżeli dana sprawa zakwalifikowana jest w prawie krajowym jako karna, analizę można
21

P. Hofmański, „Artykuł 7 [Zakaz karania bez podstawy prawnej]”, op. cit., s. 465.
Zgodnie z tym przepisem: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy
w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach
i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu
sprawie karnej […]”.
23
P. Hofmański, „Artykuł 7 [Zakaz karania bez podstawy prawnej]”, op. cit., s. 465; P. Hofmański,
Konwencja Europejska a prawo karne, Toruń 1995., s. 302-303. Por. m.in. wyrok ETPC z 29 czerwca 2004 r. w
sprawach połączonych Doğan and Others v. Turkey, skarga nr 8803-8811/02, 8813/02 i 8815-8819/02, p. 126.
24
Por. wyrok ETPC z 8 czerwca 1976 r. w sprawach połączonych Engel and Others v. The Netherlands,
skarga nr 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 i 5370/72, p. 82. Kryteria te, wyłożone po raz pierwszy w
przedmiotowej sprawie, nazywane są obecnie „kryteriami Engel”.
22
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poprzestać na pierwszym kryterium, jeśli nie – należy się odwołać do pozostałych. W ramach
drugiego kryterium bada się krąg adresatów regulacji, która przewiduje sankcję za określone
naruszenie, oraz cel samej sankcji. Za karnym charakterem sprawy przemawia to, że odnośna
regulacja adresowana jest do ogółu społeczeństwa i nie ma charakteru jedynie restytucyjnego,
a represyjny oraz prewencyjny. Na gruncie trzeciego kryterium istnieje z kolei swoiste
domniemanie, że w przypadku kary pozbawienia wolności, odpowiednio kary pieniężnej, za
której nieuiszczenie grozi kara pozbawienia wolności lub wpis do rejestru karnego, mamy do
czynienia ze sprawą karną. Europejski Trybunał Praw Człowieka zastrzega przy tym, że
kryteria drugie i trzecie są alternatywne, niemniej jeśli ich odrębne rozpatrzenie nie prowadzi
do jednoznacznego rozstrzygnięcia, powinny być spełnione kumulatywnie25. Warto dodać, że
takie elastyczne podejście ukierunkowane jest na uniezależnienie zakresu zastosowania art. 6
EKPC, odpowiednio art. 7 ust. 1 EKPC, od suwerennej decyzji państwa, które przypisując
określonej sankcji i postępowaniu, w ramach którego jest ona wymierzana, charakter
niekarny, a administracyjny czy dyscyplinarny, mogłoby unikać wynikających stąd
obowiązków26.
W świetle powyższego, zasada nullum crimen sine lege znajdować będzie zastosowanie w
przypadku stanowienia podstaw odpowiedzialności karnej sensu largo oraz na etapie
stosowania tychże podstaw w okolicznościach konkretnej sprawy. Podobnie jak nie da się z
góry określić podmiotowego zakresu zastosowania art. 7 ust. 1 EKPC, wyznaczenie zakresu
przedmiotowego również wymagać będzie elastycznego podejścia. Co zaś istotne, jeśli
ustalone zostanie, że dane działanie organu władzy państwowej, czy szerzej – za który władza
państwowa odpowiada, naruszyło prawo jednostki do bezpieczeństwa prawnokarnego,
25

Zob. także wyrok ETPC z 25 sierpnia 1987 r. w sprawie Lutz v. Germany, skarga nr 9912/82, p. 54;
wyrok ETPC z 8 czerwca 1995 r. w sprawie Jamil v. France, skarga nr 15917/89, p. 31; wyrok ETPC z 10
lutego 2009 r. w sprawie Sergey Zolotukhin v. Russia, skarga nr 14939/03, p. 52-56; wyrok ETPC z 20 maja
2014 r. w sprawie Glantz v. Finland, skarga nr 37394/11, p. 48-50. Szeszej M.A. Nowicki, Wokół Konwencji
Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka..., op. cit., s. 505-509; P. Hofmański i A.
Wróbel, Artykuł 6 [Prawo do rzetelnego procesu sądowego], [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do artykułów 1–18, red. L. Garlicki, Warszawa 2010., s. 281-287.
26
Jak czytamy w wyroku ETPC z 8 czerwca 1976 r. w sprawach połączonych Engel and Others v. The
Netherlands, skarga nr 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 i 5370/72, p. 81, „The converse choice, for its part,
is subject to stricter rules. If the Contracting States were able at their discretion to classify an offence as
disciplinary instead of criminal, or to prosecute the author of a » mixed « offence on the disciplinary rather than
on the criminal plane, the operation of the fundamental clauses of Articles 6 and 7 […] would be subordinated to
their sovereign will. A latitude extending thus far might lead to results incompatible with the purpose and object
of the Convention. The Court therefore has jurisdiction, under Article 6 […] and even without reference to
Articles 17 and 18 […], to satisfy itself that the disciplinary does not improperly encroach upon the criminal”.
Zob. także P. Hofmański i A. Wróbel, „Artykuł 6 [Prawo do rzetelnego procesu sądowego]”, op. cit., s. 281; P.
Hofmański, Konwencja Europejska a prawo karne..., op. cit., s. 220-222.
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państwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za naruszenie postanowień
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
W miejscu tym godzi się jeszcze zaznaczyć, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie
jest co do zasady pozbawiony kompetencji do orzekania także o tych aktach i działaniach
państwa-strony Konwencji, które stanowią implementację prawa Unii Europejskiej. Jak
wynika ze strasburskiego case law, Europejska Konwencja Praw Człowieka nie sprzeciwia
się przekazywaniu niektórych kompetencji organów władzy państwowej na rzecz organizacji
międzynarodowych, niemniej podmiotem odpowiedzialnym za ochronę praw człowieka w
dalszym ciągu pozostaje tutaj państwo. Choć system unijny uznaje się za ekwiwalentny do
systemu konwencyjnego, a to zapewniający jednakowy poziom ochrony, co pociąga za sobą
domniemanie, że państwo dokonujące implementacji prawa Unii Europejskiej również nie
narusza obowiązków wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, domniemanie
to nie jest nieobalalne. Jeśli w okolicznościach konkretnej sprawy ochrona zapewniana w
ramach systemu unijnego okazałaby się „oczywiście niedostateczna” (manifestly deficient),
Europejski Trybunał Praw Człowieka zastrzega możliwość pociągnięcia państwa do
odpowiedzialności za skutki takich działań implementacyjnych27. Warto nadmienić, że w
razie przystąpienia samej Unii Europejskiej do systemu konwencyjnego samodzielnie
ponosiłaby ona odpowiedzialność za akty i działania sprzeczne z Europejską Konwencją Praw
Człowieka, co aktualnie nie jest właśnie możliwe28.
1.4. Treść zasady nullum crimen sine lege
1.4.1. Uwagi wstępne
Jak wynika z poprzednich ustaleń, Europejski Trybunał Praw Człowieka wyprowadza z
art. 7 ust. 1 EKPC zakaz retroaktywnego stosowania prawa karnego na niekorzyść
oskarżonego, wymóg jasnego i precyzyjnego określenia przez prawo czynu karalnego i

27

Por. wyrok ETPC z 30 czerwca 2005 r. w sprawie Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim
Şirketi v. Ireland, skarga nr 45036/98, p. 154-156. Zob. także L. Garlicki, „Artykuł 1 [Obowiązek przestrzegania
praw człowieka]”, op. cit., s. 51-53.
28
Por. m.in. D. Kornobis-Romanowska, Prawa podstawowe w orzecznictwie TSUE jako czynnik
konstytucjonalizacji czy umiędzynarodowienia prawa UE?, [w:] Unia Europejska w roli gwaranta i promotora
praw podstawowych, red. D. Kornobis-Romanowska, Sopot 2016., s. 34-35; L. Garlicki, Przystąpienie UE do
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – przygotowania i problemy, „Europejski Przegląd Sądowy”, 2011, nr
1., s. 14-15. Zob. także decyzja EKomPC z 10 lipca 1978 r. w sprawie Confédération Française Démocratique
du Travail v. The European Communities, skarga nr 8030/77; decyzja ETPC z 9 grudnia 2008 r. w sprawie
Connolly c. 15 Etats membres de l'Union européenne, skarga nr 73274/01.
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grożącej za jego popełnienie kary oraz zakaz wykładni rozszerzającej na niekorzyść
oskarżonego, w tym analogii, niemniej w praktyce zastępuje je wymogami dostępności i
przewidywalności

podstawy

prawnej

skazania.

Za

dodatkowe

niejako

kryterium

poszanowania zasady nullum crimen sine lege uznaje on zgodności zachowania stanowiącego
podstawę przypisania odpowiedzialności karnej z istotą danego przestępstwa. Podstawa
prawna skazania nie jest zarazem zawężona wyłącznie do ustawy karnej, czy w ogóle prawa
pisanego, w tym umowy międzynarodowej, a obejmuje również orzecznictwo sądowe.
Przyjmuje się co prawda, że jednostka powinna mieć możliwość ustalenia z wyprzedzeniem,
za jakie działania lub zaniechania może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej oraz
jaka kara może jej zostać z tego tytułu wymierzona, niemniej warunek ten uznaje się za
spełniony tak długo, jak konsekwencje prawnokarne będzie można ustalić na podstawie
sądowej wykładni odnośnych przepisów, ewentualnie po uzyskaniu odpowiedniej porady
prawnej. Nie chodzi tu bowiem o przewidywalność absolutną, która w praktyce nie jest
możliwa do osiągnięcia, a o przewidywalność rozsądną, „racjonalną” (reasonable
foreeseability). Na co Europejski Trybunał Praw Człowieka często zwraca uwagę, art. 7 ust. 1
EKPC o tyle nie zakazuje „stopniowego rozwoju prawa karnego w drodze orzecznictwa
sądowego”, czy też „stopniowego doprecyzowywania zasad odpowiedzialności karnej
poprzez wykładnię sądową w kolejnych sprawach”, o ile ostatecznie podjęte w sprawie
rozstrzygnięcie jest zgodne z istotą odnośnego przestępstwa i dało się je w sposób rozsądny
przewidzieć. W szczególności, stwierdzenie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, iż
skarżący nie miał możliwości przewidzenia, że podjęte przez niego zachowanie stanowić
będzie podstawę odpowiedzialności karnej, prowadzi do stwierdzenia naruszenia art. 7 ust. 1
EKPC, tak jak stwierdzenie możliwości przewidzenia, że dane zachowanie pociągnie za sobą
sankcje karną, prowadzi do konkluzji o braku naruszenia art. 7 EKPC. Zasadny jest z tej
perspektywy wniosek, że zasada nullum crimen sine lege jest nośnikiem prawa do
„przewidywalności

konsekwencji

prawnokarnych”,

mówiąc

zaś

precyzyjnie

–

do

bezpieczeństwa prawnokarnego, którego podstawą jest owa przewidywalność.
Mając na względzie powyższe okoliczności szczegółowa analiza treści konwencyjnej
zasady nullum crimen sine lege z punktu widzenia postulatów lex scripta et praevia, lex certa
oraz lex stricta mija się z celem. Nie są to kryteria, w oparciu o które Europejski Trybunał
Praw Człowieka weryfikuje, czy w konkretnej sprawie doszło do naruszenia art. 7 ust. 1
EKPC. Nawet jeśli znamiona czynu karalnego nie zostaną precyzyjnie określone w przepisie
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ustawy karnej, a ich właściwe znaczenie wynikać będzie wyłącznie z orzecznictwa sądowego,
które będzie się zarazem kształtować w oparciu o inne reguły wykładni niż wykładnia
literalna, zapadłe in concreto rozstrzygnięcie może być uznane za zgodne ze standardem
konwencyjnym. Tym, na co zwraca się tutaj uwagę, jest bowiem – właśnie –
przewidywalność tego rozstrzygnięcia. Rzec można, że punkt ciężkości ochrony prawa do
bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki kładzie się tym samym na etapie stosowania prawa.
O tyle jest to przy tym zrozumiałe, że ocenie poddaje się tutaj decyzję zapadłą w
indywidualnej sprawie, a nie sam generalno-abstrakcyjny akt prawny, w stosunku do którego
wymogi lex scripta et praevia, lex certa i lex stricta tworzyć by mogły domniemanie
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych. W konsekwencji, w celu ustalenia treści
prawa do bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki na gruncie systemu konwencyjnego
ustalić należy w pierwszej kolejności treść wymogu przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych. Mając na względzie, że wymóg przewidywalności prawa zakłada niejako
jego dostępność, a to w tym znaczeniu, że prawo niedostępne co do zasady będzie
nieprzewidywalne, to właśnie przewidywalność uznać należy za podstawowy wymóg
„jakościowy” prawa i jej poświęcić główną uwagę. Analiza wymogu „istoty przestępstwa”
ukierunkowana będzie tymczasem na określenie jego realacji do wymogu przewidywalności.
Jawi się on bowiem jako swoista bariera przeciwko rozszerzaniu podstaw odpowiedzialności
karnej w drodze orzecznictwa sądowego. Nie każdy wyrażony dotychczas pogląd
interpretacyjny będzie sanowany przez art. 7 ust. 1 EKPC jako przewidywalny, a taki tylko,
który będzie jednocześnie odpowiadał „istocie przestępstwa”.
1.4.2. Przewidywalności prawa karnego
Analizę wymogu przewidywalności konsekwencji prawnokarnych na gruncie systemu
konwencyjnego rozpocząć wypada od analizy samej podstawy przewidywalności, czyli
pojęcie „prawa”. O czym była mowa w poprzedniej części pracy, na gruncie Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka rozumiane jest ono w sposób jednolity jako prawo stanowione
oraz precedensowe. Koncepcja ta sięga korzeniami sprawy The Sunday Times przeciwko
Wielkiej Brytanii29. Stwierdza się tu mianowicie, iż zawężenie wymogu prawnej podstawy

29

Wyrok ETPC z 26 kwietnia 1979 r. w sprawie The Sunday Times v. the United Kingdom, skarga nr
6538/74.
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ograniczenia swobody wypowiedzi (art. 10 ust. 2 EKPC30) wyłącznie do ustawy, aktu
prawnego uchwalonego i ogłoszonego przez parlament, prowadziłoby do pozbawienia
ochrony te państwa-strony Konwencji, które przynależą do systemu common law, godząc
zarazem w podstawy tego systemu31. Wymóg podstawy prawnej zostaje w konsekwencji
odczytany nie „formalnie”, a „materialnie”. Otóż, po pierwsze, dane ograniczenie wówczas
będzie uznane za przewidziane przepisami prawa, gdy prawo to będzie dostępne dla
obywateli, gdy będą oni wiedzieli o jego obowiązywaniu, oraz, po drugiej, jeśli będzie ono
sformułowane na tyle precyzyjnie, że obywatele będą mieli możliwość regulowania swojego
zachowania stosownie do jego dyspozycji, co zakłada możliwość uprzedniego ustalenia
konsekwencji prawnych przedsiębranego działania. Europejski Trybunał Praw Człowieka już
tutaj zastrzega, że ustalenie obowiązującego stanu prawnego może wymagać pomocy
prawnika, nadto zaś – że nie chodzi tutaj o absolutną przewidywalność, a o przewidywalność
„rozsądną” w danym przypadku32.
Taka „materialna” koncepcja prawa odniesiona zostaje następnie do państw Europy
kontynentalnej. Jakkolwiek orzecznictwo sądowe nie jest tutaj uznawane za formalne źródło
obowiązującego prawa, zdaniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie można go w
tym zakresie ignorować. W przypadku systemu opartego na prawie pisanym wymóg
podstawy prawnej oznacza formalnie ogłoszony akt prawny o treści odpowiadającej temu, w
jaki sposób interpretowany jest on przez sądy33. Przyjmując tymczasem, że pojęcie prawa ma
30

Zgodnie z tym przepisem korzystanie wolności wyrażania opinii gwarantowanej art. 10 ust. 1 EKPC musi
być „przewidziane przez ustawę”. Warto przy tym dodać, że w wersji anglojęzycznej, stanowiącej, obok wersji
francuskojęzycznej, tekst autentyczny Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, używa się w tym przypadku
pojecia „law” (prescribed by law). Wersja francuskojęzyczna posługuje się tutaj pojęciem „loi” (prévue par la
loi), któremu przypisuje się zasadniczo węższe znaczenie, jako „ustawa”, niż „droit”, rozumianego ogólnie jako
„prawo”.
31
Por. wyrok ETPC z 26 kwietnia 1979 r. w sprawie The Sunday Times v. the United Kingdom, skarga nr
6538/74, p. 47. Zob. także wyrok ETPC z 22 października 1981 w sprawie Dudgeon v. the United Kingdom,
skarga nr 7525/76, p. 44, czy wyrok ETPC z 30 marca 1989 w sprawie Chappell v. the United Kingdom, skarga
nr 10461/83, p. 52.
32
Jak czytamy, „Firstly, the law must be adequately accessible: the citizen must be able to have an
indication that is adequate in the circumstances of the legal rules applicable to a given case. Secondly, a norm
cannot be regarded as a » law « unless it is formulated with sufficient precision to enable the citizen to regulate
his conduct: he must be able – if need be with appropriate advice – to foresee, to a degree that is reasonable in
the circumstances, the consequences which a given action may entail”. Tak wyrok ETPC z 26 kwietnia 1979 r. w
sprawie The Sunday Times v. the United Kingdom, skarga nr 6538/74, p. 49.
33
Zob. wyrok ETPC z 24 kwietnia 1990 r. w sprawie Kruslin v. France, skarga nr 11801/85, p. 28-29, gdzie
czytamy: „[…] case-law has traditionally played a major role in Continental countries, to such an extent that
whole branches of positive law are largely the outcome of decisions by the courts. The Court has indeed taken
account of case-law in such countries on more than one occasion […]. Were it to overlook case-law, the Court
would undermine the legal system of the Continental States almost as much as the Sunday Times judgment of 26
April 1979 would have » struck at the very roots « of the United Kingdom’s legal system if it had excluded the

286

jednakowe znaczenie na gruncie całej Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, koncepcja ta
odniesiona zostaje również do wyrażonej w art. 7 EKPC zasady nullum crimen sine lege.
Na co zwracano już uwagę, przepis art. 7 EKPC posługuje się ogólnym pojęciem
„prawa”, a nie „ustawy”, dla określenia relewantnej podstawy odpowiedzialności karnej
jednostki, w związku z czym jego treść nie sprzeciwia się takiej „szerokiej” wykładni.
Odmiennie rzecz ta może jednak wyglądać w ustawach konstytucyjnych państw Europy
kontynentalnej, czego przykładem jest Polska. Z tego też powodu P. Hofmański proponuje,
aby ową jednolitą „materialną” koncepcję prawa rozumieć na łamach art. 7 EKPC w ten
sposób, iż jeśli obowiązujący w danym państwie system prawny dopuszcza możliwość
określenia, tudzież dookreślenia znamion przestępstwa w drodze orzecznictwa sądowego, to
konwencyjny standard ochrony praw człowieka powinien to uwzględniać. Systemy krajowe,
których porządek konstytucyjny wymaga „ustawowej” określoności czynu zabronionego pod
groźbą kary, wprowadzać będą wyższy standard ochrony, który Europejski Trybunał Praw
Człowieka winien brać pod uwagę34. Stanowisko to wydaje się zasadne. Zauważyć przy tym
należy, że w samym postępowaniu przed organami strasburskimi państwa systemu civil law
przywołują wypracowane w judykaturze poglądy interpretacyjne na uzasadnienie spełnienia
wymogu przewidywalności konsekwencji prawnokarnych. Przykładowo, w sprawie Pessino
przeciwko Francji rząd francuski starał się wykazać, że zakwestionowana przez skarżącego
szeroka wykładnia odnośnego przepisu prawnokarnego jest już utrwalona w orzecznictwie
sądowym, w związku z czym wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych uznać
należy za spełniony35. Argument ten opiera się zatem na standardzie „właściwym” dla

common law from the concept of » law « […]. In a sphere covered by the written law, the » law « is the
enactment in force as the competent courts have interpreted it in the light, if necessary, of any new practical
developments”. Tak również m.in. wyrok ETPC z 24 lutego 1994 r. w sprawie Casado Coca v. Spain, skarga nr
15450/89, pkt 43; wyrok ETPC z 25 marca 1998 r. w sprawie Kopp v. Switzerland, skarga nr 23224/94, p. 60;
wyrok ETPC z 6 listopada 2008 r. w sprawie Leela Förderkreis E.V. and Others v. Germany, skarga nr
58911/00, pkt 87; wyrok ETPC z 21 marca 2017 r. w sprawie Porowski v. Poland, skarga nr 34458/03, pkt 112.
Zob. także C. Peristeridou, The principle of legality in European criminal law..., op. cit., s. 96-97.
34
P. Hofmański, „Artykuł 7 [Zakaz karania bez podstawy prawnej]”, op. cit., s. 468-469; M. Rams,
Specyfika wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej..., op. cit., s. 254-255.
35
Zob. wyrok ETPC z 10 października 2006 r. w sprawie Pessino c. France, skarga nr 40403/02, p. 18-22,
gdzie czytamy: „Le Gouvernement [...] souligne que la Cour a estimé dans ses arrêts C.R. c. Royaume-Uni et
S.W. c. Royaume-Uni […] qu’ » On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la
clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre,
à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible. « Le
Gouvernement est dès lors d’avis que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la Cour de cassation a opéré un
revirement de jurisprudence en rejetant son pourvoi en cassation. Il ajoute que la base de données » Légifrance «
ne présente pas cet arrêt comme un revirement de jurisprudence mais invite à rapprocher cet arrêt d’un précédent
du 4 novembre 1998 (voir ci-dessus). […] En conclusion, le Gouvernement estime que les faits reprochés au
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systemu common law. Europejski Trybunał Praw Człowieka nie miał zatem możliwości,
przynajmniej dotychczas, wypowiedzieć się co do tego, czy odwołanie się w tym zakresie do
prawa precedensowego pozostaje w sprzeczności z „prawem wewnętrznym” danego państwa
i jako takie narusza art. 7 EKPC. Już w tym miejscu warto jednocześnie nadmienić, że
przyjęty

przez

polski

Trybunał

Konstytucyjny

standard

określoności

przepisów

prawnokarnych uzasadnia się niekiedy ze wskazaniem na orzecznictwo strasburskie
odnoszące się do systemu common law36.
Przyjęty na gruncie systemu konwencyjnego standard przewidywalności prawa jest tym
samym jednakowy w przypadku krajów systemu common law oraz państw Europy
kontynentalnej.

Co

wymaga

w

dalszej

kolejności

doprecyzowania,

to

stopień

przewidywalności konsekwencji prawnokarnych na tle idei przewidywalności prawa w ogóle.
W literaturze przedmiotu spotkać się bowiem można z poglądem, że skoro przepisy prawa
karnego stanowią o przesłankach odpowiedzialności karnej, których realizacja pociągnąć za
sobą może szczególnie dolegliwą ingerencję ze strony władzy państwowej w sferę praw i
wolności jednostek, to wymagany stopień przewidywalności powinien być tutaj szczególnie
wysoki. Zdaniem P. Hofmańskiego: „[…] wprawdzie art. 7 ust. 1 odwołuje się do prawa
krajowego wymagając, aby czy stanowiący podstawę uznania człowieka za winnego stanowił
czyn zagrożony karą według prawa, to jednak formuła ta ma inne znaczenie niż stosowane w
innych przepisach Konwencji odwoływanie się do przypadków przewidzianych przez prawo
(ustawę), jak np. w art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2 i w innych przepisach. Zasada określoności czynu
stanowiącego podstawę przypisania odpowiedzialności o charakterze represyjnym przesądza

requérant constituaient bien, une infraction au moment où ils ont été commis, conformément aux articles L 4211, L 480-1, L 480-4, L 480-5 et L 480-7 du code de l’urbanisme et à l’interprétation donnée par la Cour de
cassation”.
36
Zob. wyrok TK z 9 czerwca 2010 r., SK 52/08, OTK-A 2010, Nr 5, poz. 50, gdzie czytamy: „W dwóch
sprawach brytyjskich, w których wyroki zapadły 22 listopada 1995 r. (S.W., 47/1994/494/576, §§ 37-46 oraz
C.R., 48/1994/495/577, §§ 32-44), ETPC uzupełnił w tych sprawach zawarte w sprawie Kokkinakis przeciwko
Grecji wymagania co do kontroli zgodności prawa krajowego państw-stron Konwencji z art. 7 ust. 1 Konwencji
o nakaz racjonalnej przewidywalności przepisu prawa karnego. ETPC uznał, że skazanie skarżących w obu
sprawach za gwałt popełniony na żonie, mimo ogólnie sformułowanej normy ustawy karnej jako » gwałtu
mężczyzny na kobiecie « było zgodne z art. 7 ust. 1 Konwencji. Treść normy wyznaczały bowiem, zdaniem
ETPCz, zmieniające się postawy społeczne, które zaczęły uwzględniać sądy skazujące, a co skarżący mogli
racjonalnie przewidywać jako oczywiste konsekwencje swoich sprzecznych » z cywilizowaną istotą
małżeństwa « czynów […] Trybunał stwierdza, że także użyte w zaskarżonym art. 231 § 1 k.k. znamię
» działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego « spełnia wymóg określoności wyrażony w art. 42
ust. 1 Konstytucji. Mimo bowiem ocennego charakteru analizowanego pojęcia, jego interpretacja w doktrynie i
orzecznictwie SN pozwala adresatowi normy wyrażonej w zaskarżonym przepisie na ustalenie, czy jego
zachowanie będzie naruszać prawo.”.
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o konieczności bardziej restrykcyjnego dekodowania standardu przewidzianego w art. 7”37.
Jak wynika jednak z wcześniejszych ustaleń, na gruncie art. 7 ust. 1 EKPC prawo, a więc
podstawa odpowiedzialności karnej, rozumiane jest w sposób tożsamy, jak w przypadku
innych ograniczeń praw i wolności gwarantowanych Europejską Konwencją Praw Człowieka.
Możliwość przewidzenia konsekwencji prawnokarnych danego zachowania zdaje się być
zatem warunkowana tożsamymi wymogami jakościowymi prawa, jak możliwość uprzedniego
ustalenia zakresu prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 EKPC) czy
prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania (art. 9 EKPC).
W powyższym kontekście warto zwrócić uwagę na przypadki, w których przepis
prawnokarny poddawany był analizie z dwóch perspektyw – art. 7 ust. 1 EKPC i zasady
nullum crimen sine lege oraz wymogu podstawy prawnej ograniczenia innego prawa
gwarantowanego przez Europejską Konwencję Praw Człowieka, a którą stanowi właśnie
zakaz (nakaz) określonego postępowania zagrożony sankcją karną. Przykładowo, w sprawie
Kokkinakis przeciwko Grecji38 zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 EKPC połączony jest z zarzutem
naruszenia art. 9 ust. 2 EKPC. Zdaniem skarżącego przepis prawnokarny kryminalizujący
czyn prozelityzmu był na tyle nieprecyzyjny, że nie było możliwości uprzedniego ustalenia
granicy pomiędzy zachowaniami karalnymi i niekaralnymi, czym godził w zasadę nullum
crimen sine lege, nadto zaś nie pozwalał określić granicy korzystania z wolności
uzewnętrzniania wyznania, czym naruszał art. 9 ust. 2 EKPC. Odnosząc się w pierwszej
kolejności do wolności wyznania Europejski Trybunał Praw Człowieka skonstatował tym
niemniej, że o ile kwestionowana regulacja prawna jest w pewnym stopniu niejasna, a jej
interpretacja i stosowanie zależne są od praktyki sądowej, to dotychczas ukształtowana linia
orzecznicza mogła stanowić dla jednostki miarodajną wskazówkę39. Stwierdzenie
przewidywalności na gruncie art. 9 ust. 2 EKPC przełożyło się tymczasem na stwierdzenie
przewidywalności na podstawie art. 7 ust. 1 EKPC. Znamienne, że żadna dodatkowa analiza
pod kątem zasady nullum crimen sine lege nie była prowadzona, a Europejski Trybunał Praw

37

P. Hofmański, „Artykuł 7 [Zakaz karania bez podstawy prawnej]”, op. cit., s. 471.
Wyrok ETPC z 25 maja 1993 r. w sprawie Kokkinakis v. Greece, skarga nr 14307/88. Zob. także wyrok
ETPC z 24 lutego 1998 r. w sprawie Larissis v. Greece, skarga nr 23372/94, dotyczący sprawy podobnej co do
istoty.
39
Por. wyrok ETPC z 25 maja 1993 r. w sprawie Kokkinakis v. Greece, skarga nr 14307/88, p. 13-16, gdzie
przedstawia się relewantne dla sprawy prawo.
38
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Człowieka odwołał się bezpośrednio do ustaleń czynionych w odniesieniu do podstawy
prawnej ograniczenia wolności wyznania40.
Podobnie wygląda rozstrzygnięcie w sprawie Flinkkilä i inni przeciwko Finlandii41. W
skardze do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka podniesione mianowicie zostało, że
podstawa prawna określająca karę za bezprawne ujawnienie informacji na temat życia
prywatnego innej osoby, w zakresie, w jakim nie wyjaśnia znaczenia znamienia „życia
prywatnego”, narusza art. 10 ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 EKPC. Skarżący nie byli bowiem w
stanie określić zakresu przysługującej im wolności słowa, nadto zaś nie mieli możliwości
uprzedniego ustalenia, że ujawnienie tych konkretnych informacji pociągnie za sobą sankcję
karną. Pomimo uznania, że sporna regulacja rzeczywiście nie jest precyzyjna, Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka zwrócił uwagę, że zasady wykonywania zawodu dziennikarza,
które skarżący musieli znać z racji wykonywanego zawodu – nawet jeśli nie były prawem
powszechnie obowiązującym, wprowadzały bardziej restrykcyjne reguły niż prawo karne.
Mogli oni w związku z tym regulować swoje zachowanie w oparciu o nie42. Także tutaj
stwierdzenie przewidywalności na podstawie klauzuli ograniczającej z art. 10 ust. 2 EKPC
przełożyło się niejako „automatycznie” na stwierdzenie przewidywalności na podstawie art. 7
ust. 1 EKPC43.
Stwierdzić należy w konsekwencji, że stopień przewidywalności nie różni się zasadniczo
na gruncie prawa do bezpieczeństwa prawnokarnego i prawa do bezpieczeństwa prawnego w
ogóle, wcale nie jest bardziej rygorystyczny. Europejski Trybunał Praw Człowieka nie widzi
konieczności bardziej restrykcyjnego dekodowania standardu przewidzianego w art. 7 ust. 1
EKPC, poprzestając na standardzie zdekodowanym na gruncie art. 9 ust. 2 czy 10 ust. 2
EKPC. Pokusić się można o stwierdzenie, że przepis prawnokarny traktuje się tutaj jak każdy
inny przepis prawny, na podstawie którego jednostka może zdekodować wzór powinnego
postępowania. Innymi słowy, jeśli ogranicza się prawo do wolności wyznania czy swobody
40

Zob. wyrok ETPC z 25 maja 1993 r. w sprawie Kokkinakis v. Greece, skarga nr 14307/88, p. 40-41 i 52.
Wyrok ETPC z 6 kwietnia 2010 r. w sprawie Flinkkilä and Others v. Finland, skarga nr 25576/04. Zob.
także wyrok ETPC z 6 kwietnia 2010 r. w sprawie Tuomela and Others v. Finland, skarga nr 25711/04, czy
wyrok ETPC z 6 kwietnia 2010 r. w sprawie Soila v. Finland, skarga nr 6806/06. Zarzut naruszenia standardu
konwencyjnego jest w tych sprawach podobny.
42
Zob. wyrok ETPC z 6 kwietnia 2010 r. w sprawie Flinkkilä and Others v. Finland, skarga nr 25576/04, p.
19-27, gdzie przedstawia się relewantne dla sprawy prawo.
43
Zob. wyrok ETPC z 6 kwietnia 2010 r. w sprawie Flinkkilä and Others v. Finland, skarga nr 25576/04, p.
94, gdzie wprost się stwierdza: „In view of the finding under Article 10 of the Convention that the interference
was in accordance with the law, the Court finds that there has been no violation of Article 7 of the Convention in
the present case”.
41
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wyrażania opinii, to jednostka winna móc ustalić, jakiego rodzaju zachowania nie korzystają z
konwencyjnej ochrony – niezależnie od tego, czy za ich popełnienie przewidziana została
sankcja o charakterze karnym. Rodzaj ewentualnych konsekwencji prawnych nie jest tutaj
brany pod uwagę.
Kolejną kwestią wymagającą pogłębionej analizy jest rzeczywisty punkt tudzież podmiot
odniesienia dla testu przewidywalności prawa na gruncie systemu konwencyjnego. Spotkać
się bowiem można z tezą, iż zadaniem Europejskiego Trybunały Praw Człowieka jest ocena,
czy w prawie krajowym lub międzynarodowym istnieje, obiektywnie, odpowiednia podstawa
prawna odpowiedzialności karnej oraz czy obywatel, subiektywnie, miał możliwość
przewidzenia w czasie czynu, iż jego postępowanie pociągnie za sobą sankcję karną 44.
Wydawałoby się, że podmiotem, dla którego regulacja prawa karnego ma być przewidywalna,
jest zwykły obywatel, potencjalny sprawca czynu zabronionego pod groźbą kary. Mając w
pamięci, że wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych tak długo uznaje się za
spełniony, dopóki jednostka byłaby je w stanie ustalić z pomocą prawnika, relewantnym
podmiotem jest tu jednak osoba z prawniczym wykształceniem. O czym była już mowa, jeśli
ustalenie konsekwencji prawnokarnych danego zachowania wymagałoby wiedzy i
umiejętności przekraczających kompetencje zwykłego obywatela, niekoniecznie dojdzie do
stwierdzenia naruszenia zasady nullum crimen sine lege. O naruszeniu standardu
konwencyjnego mówić będzie można dopiero wtedy, gdy konsekwencji tych nie mógłby on
ustalić nawet z pomocą prawnika. To jego, prawnika, poziom wiedzy i umiejętności
prawniczych będzie w tym zakresie decydujący. Chodzi tu tym samym o obiektywną
przewidywalność konsekwencji prawnokarnych, jak ujmuje to C. Peristeridou

–

przewidywalność w całym „prawniczym świecie”45, oderwaną niejako od rzeczywistych
możliwości modelowego zwykłego obywatela.
Co wymaga w tym miejscu wyjaśnienia, Europejski Trybunał Praw Człowieka zwykł
zaznaczać, iż stopień wymaganej przewidywalności i dostępności prawa zależy w dużej
mierze od treści aktu prawnego, dziedziny, którą ma on regulować, oraz liczby i statusu jego
adresatów, a „standard prawnika” uzasadniony jest przede wszystkim w stosunku do tzw.
44

Zob. wyrok ETPC z 24 lipca 2008 r. w sprawie Kononov v. Latvia, skarga nr 36376/04, pkt 122, gdzie
czytamy: „[…] it is necessary for the Court to examine the criterion of foreseeability in the present case. More
specifically, it must determine objectively whether a plausible legal basis existed on which to convict the
applicant of a war crime and, subjectively, whether at the material time the applicant could reasonably have
foreseen that his conduct would make him guilty of such an offence”.
45
C. Peristeridou, The principle of legality in European criminal law..., op. cit., s. 99.
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profesjonalistów – osób, które z racji wykonywanego zawodu czy pełnionej funkcji powinny
dochowywać należytej staranności przy sprawowaniu swych obowiązków, w tym przy ocenie
ryzyka, jakie wiąże się z ich działalnością. W odniesieniu do zasady nullum crimen sine lege
teza ta po raz pierwszy pada na gruncie sprawy Cantoni przeciwko Francji46. Skarżącym był
tutaj kierownik sklepu, w którym sprzedawane był produkty parafarmaceutyczne. Zgodnie z
prawem francuskim monopol na sprzedaż produktów leczniczych posiadały specjalistyczne
firmy farmaceutyczne, świadome zaś naruszenie tego zakazu opatrzone było sankcją karną.
Orzecznictwo w kwestii kwalifikowania parafarmaceutyków jako „produktów leczniczych”
nie było jednolite, a sądy bądź opierały się na kryterium funkcjonalnym (i aktualnym stanie
wiedzy), bądź na kryterium „prezentacji” (i wrażeniu przeciętnego konsumenta, że ma do
czynienia z takim specyfikiem). Z uwagi na okoliczność, iż Sąd Kasacyjny Francji od końca
lat 50. stale opowiadał się za tym drugim rozwiązaniem, Europejski Trybunał Praw
Człowieka uznał, iż skarżący – z racji zajmowanego stanowiska – winien mieć świadomość
istnienia takich zapatrywań prawnych47.
Jakkolwiek w powyższym przypadku skarżącemu można przypisać status profesjonalisty,
standard ten funkcjonuje obecnie jako generalne kryterium oceny przewidywalności –
niezależnie od osoby skarżącego. W szczególności, w sprawie S. W. przeciwko Wielkiej
Brytanii, odpowiednio C. R. przeciwko Wielkiej Brytanii został on zastosowany w stosunku
do męża skazanego za przestępstwo zgwałcenia (usiłowania zgwałcenia) swojej żony48; w
sprawie Achour przeciwko Francji – w stosunku do przemytnika narkotyków49; w sprawie
Jorgic przeciwko Niemcom – wobec przywódcy grupy paramilitarnej uczestniczącej w tzw.
czystkach rasowych w czasie wojny domowej w Bośni i Hercegowinie50; w sprawie Kafkaris

46

Wyrok ETPC z 15 listopada 1996 r. w sprawie Cantoni v. France, skarga nr 17862/91.
Zob. wyrok ETPC z 15 listopada 1996 r. w sprawie Cantoni v. France, skarga nr 17862/91, p. 34-35,
gdzie stwierdza się: „A law may still satisfy the requirement of foreseeability even if the person concerned has to
take appropriate legal advice to assess, to a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences
which a given action may entail […]. This is particularly true in relation to persons carrying on a professional
activity, who are used to having to proceed with a high degree of caution when pursuing their occupation. They
can on this account be expected to take special care in assessing the risks that such activity entails”. Zob. także
M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka..., op.
cit., s. 619; T. Sroka, „Objaśnienia do art. 42 ust. 1”, op. cit., s. 1013.
48
Wyrok ETPC z 22 listopada 1995 r. w sprawie S.W. v. The United Kingdom, skarga nr 20166/92, p. 40;
wyrok ETPC z 22 listopada 1995 r. w sprawie C.R. v. The United Kingdom, skarga nr 20190/92, p. 38. Zastrzec
należy, że w tych przypadkach był to argument rządu brytyjskiego, do którego Europejski Trybunał Praw
Człowieka się jednak przychylił.
49
Wyrok ETPC z 29 marca 2006 r. w sprawie Achour v. France, skarga nr 67335/01, p. 54-55.
50
Wyrok ETPC z 12 lipca 2007 r. w sprawie Jorgic v. Germany, skarga nr 74613/01, p. 111-113.
47
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przeciwko Cyprowi – w stosunku do płatnego zabójcy51; w sprawie Ashlarba przeciwko
Gruzji – do członka zorganizowanej grupy przestępczej52, a w sprawie Del Rio Prada
przeciwko Hiszpanii – w stosunku do członka zorganizowanej grupy przestępczej o
charakterze terrorystycznym53, w sprawie Rohlena przeciwko Republice Czeskiej – wobec
męża skazanego za przestępstwo fizycznego i psychicznego znęcania się nad żoną 54. Wydaje
się, że w tych sprawach nie było podstaw, aby wymagać od jednostki szczególnej staranności
w ocenie ryzyka, iż z podejmowanym działaniem wiązać się będzie odpowiedzialność karna
określonego rodzaju, a to większej niż zaznajomienie się z formalnie obowiązującym
ustawodawstwem (w systemie common law – również z prawem precedensowym).
Podkreślić jednocześnie należy, że przy analizie przewidywalności prawa nie tylko
orzecznictwo brane jest przez Europejski Trybunał Praw Człowieka pod uwagę. Na gruncie
sprawy Jorgic przeciwko Niemcom za miarodajne uznaje się przykładowo piśmiennictwo
prawnicze, a mówiąc precyzyjnie – wyrażany w literaturze krajowej i międzynarodowej
pogląd mniejszościowy. W ramach wyjaśnienia, czyn ludobójstwa, za który skarżący został
skazany, nie obrósł jeszcze orzecznictwem w prawie krajowym, w związku z czym kwestia
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych analizowana jest pod kątem tego, czy w
warunkach konkretnej sprawy skarżący mógł polegać na wąskiej interpretacji „zamiaru
unicestwienia grupy ludności” – jako zamiaru jej destrukcji fizycznej, a nie „tylko”
przepędzenia, a to na ile założenie, że sądy krajowe przyjmą taką właśnie interpretacje, było
uzasadnione. Z przeprowadzonej analizy wynikało, iż na czas popełnienia przestępstwa owo
znamię nie było w piśmiennictwie rozumiane jednolicie – o ile przeważała opinia, iż chodzi o
fizyczną destrukcję, stanowisko odmienne także było zajmowane55. Skoro tak, to skarżący –
choćby po konsultacji z prawnikiem, mógł przewidzieć zdaniem Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka, iż z działaniem tym wiąże się ryzyko odpowiedzialności karnej za
ludobójstwo56.
Tak jak brak jest formalnych podstaw, aby wymagać od zwykłego obywatela znajomości
orzecznictwa sądowego (przynajmniej w systemach prawnych Europy kontynentalnej), tak,
51

Wyrok ETPC z 12 lutego 2008 r. w sprawie Kafkaris v. Cyprus, skarga nr 21906/04, p. 140, 150.
Wyrok ETPC z 15 lipca 2014 r. w sprawie Ashlarba v. Georgia, skarga nr 45554/08, p. 34, 40.
53
Wyrok ETPC z 21 października 2013 r. w sprawie Del Río Prada v. Spain, skarga nr 42750/09, p. 79,
52

112.
54

Wyrok ETPC z 27 stycznia 2015 r. w sprawie Rohlena v. the Czech Republic, skarga nr 59552/08, p. 63.
Por. wyrok ETPC z 12 lipca 2007 r. w sprawie Jorgic v. Germany, skarga nr 74613/01, p. 34-54,
zwłaszcza 47, gdzie przedstawia się relewantne dla sprawy prawo, w tym poglądy doktryny.
56
Zob. wyrok ETPC z 12 lipca 2007 r. w sprawie Jorgic v. Germany, skarga nr 74613/01, p. 113-114.
55
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tym bardziej, znajomości poglądów doktryny, i to zarówno tych większościowych, jak i
mniejszościowych. Uzasadnione jest tym niemniej wymaganie tego od prawnika, który będzie
mógł udzielić jednostce odpowiedniej porady prawnej. Zadać należy tu sobie jednak pytanie,
czy jednostka jest zobowiązana, aby konsultować się w życiu codziennym z prawnikiem.
Twierdzić rzecz jasna można, iż na gruncie systemu konwencyjnego szczególna ostrożność w
kontakcie z dobrami społecznie wartościowymi jest zasadą. Podejście takie uzależnia jednak
bezpieczeństwo prawnokarne jednostki od osób trzecich, profesjonalistów mogących służyć
pomocą prawną. Notabene, na gruncie sprawy Flinkkilä i inni przeciwko Finlandii podstawą
przewidywalności prawa nie było nawet orzecznictwo sądowe wyrosłe na podstawie
odnośnego przepisu prawnokarnego, a reguły wykonywania zawodu – prima facie niezależne
od regulacji prawa karnego. Ten przypadek przywodzi na myśl znane polskiej doktrynie
reguły postępowania z dobrem prawnym, uzupełniające regulację prawnokarną jako tzw.
pozaustawowe znamiona przestępstwa. Wydaje się natomiast oczywiste, iż wymaganie
znajomości tego typu reguł jest „społecznie” uzasadnione.
Z drugiej strony, odnosząc się do poglądów przytaczanych w pierwszej części pracy,
jakoby gwarancyjny zespół znamion typu czynu zabronionego pod groźbą kary obejmował
wyłącznie znamiona określone w przepisie części szczególnej kodeksu karnego składające się
na opis

karalnego zachowania, podkreślić

w tym

miejscu należy, że wymóg

przewidywalności obejmuje na gruncie systemu konwencyjnego również ogólne zasady
odpowiedzialności karnej, wynikające przede wszystkim z tzw. części ogólnej kodeksu
karnego. W ramach przykładu, w sprawie Achour przeciwko Francji, regulacją
problematyczną z punktu widzenia przewidywalności była kwestia recydywy57; w sprawie
Kafkaris przeciwko Cyprowi – kwestia rzeczywistego wymiaru kary dożywocia58; na kanwie
sprawy Del Río Prada przeciwko Hiszpanii – zasady probacji i ich wpływ na rzeczywisty
wymiar kary59; w sprawie Rohlena przeciwko Republice Czeskiej – kwestia ciągłości
przestępstwa60. Takie podejście koresponduje niewątpliwie z przyjętą „prawniczą” miarą
przewidywalności. Skoro jednostka ma układać swoje sprawy życiowe w oparciu o
profesjonalną poradę prawną, to wszystko czego mogła się ona dowiedzieć od prawnika,
57

Zob. wyrok ETPC z 29 marca 2006 r. w sprawie Achour v. France, skarga nr 67335/01, p. 44-60.
Zob. wyrok ETPC z 12 lutego 2008 r. w sprawie Kafkaris v. Cyprus, skarga nr 21906/04, p. 143-150.
59
Zob. wyrok ETPC z 21 października 2013 r. w sprawie Del Río Prada v. Spain, skarga nr 42750/09, p.
111-118.
60
Zob. wyrok ETPC z 27 stycznia 2015 r. w sprawie Rohlena v. the Czech Republic, skarga nr 59552/08, p.
57-64.
58
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objęte jest gwarancją zasady nullum crimen sine lege. Praktyczną konsekwencją będzie tu
przede wszystkim zakaz retroakcji wyrażający się również w zakazie retroaktywnej zmiany
sposobu wykładni przedmiotowych zasad.
Zastanowić się teraz należy, w jaki sposób wyżej nakreślona koncepcja przewidywalności
konsekwencji prawnokarnych przeciwdziałać może arbitralnemu stosowaniu sankcji karnej
przez władzę sądowniczą. Jeśli powzięta w sprawie decyzja opiera się na dotychczas
wypracowanej linii interpretacyjnej danego przestępstwa, ewentualnie pogląd, iż dane
zachowanie realizować będzie jego znamiona wyrażony był zawczasu w doktrynie prawa
karnego, minimum wymogu fair warning zdaje się być zachowane. Istnieją pewne źródła
informacji o zakresie kryminalizacji, które jednostka mogłaby albo samodzielnie
przestudiować, albo zaczerpnąć porady prawnika, który dokonałby stosownej analizy za nią.
Z tej perspektywy ingerencja władzy państwowej w sferę wolnościową jednostki nie może
być

uznana

za

arbitralną,

bowiem

jednostka

ma

obiektywną

możliwość

„samozabezpieczenia” się przed odpowiedzialnością karną. Co istotne, bezpieczeństwo
prawnokarne jednostki zależy w tym przypadku od tego, czy sądy rozstrzygają przedłożone
im sprawy w oparciu o te same źródła, z których może skorzystać jednostka, względnie
prawnik udzielający jej porady prawnej.
W powyższym kontekście warto zwrócić uwagę na orzeczenie w sprawie Kafkaris
przeciwko Cyprowi, którego myśl przewodnią sprowadzić można do tezy, że organy władzy
państwowej nie mogą zmieniać z mocą wsteczną nieprawidłowej praktyki stosowania prawa,
jeśli byłoby to niekorzystne dla sprawcy. Przedstawiając pokrótce stan faktyczny sprawy
wyjść należy od tego, że czyn zabójstwa z premedytacją, za który został skazany skarżący,
zagrożony był w cypryjskim kodeksie karnym karą dożywotniego pozbawienia wolności,
niemniej w praktyce kara ta funkcjonowała jako kara 20 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z
regulacją dotyczącą wykonywania kary pozbawienia wolności osoby skazane na karę
dożywocia mogły skorzystać z dobrodziejstwa instytucji umorzenia części kary, na której to
potrzeby dożywocie oznaczało 20 lat pozbawienia wolności. Na moment popełnienia przez
skarżącego przestępstwa organy służby więziennej przyjmowały taki wymiar kary w każdym
przypadku dożywotniego pozbawienia wolności. Już po rozpoczęciu odbywania kary odnośna
regulacja uznana została za niekonstytucyjną, a zgodnie z nowymi przepisami skazani na
dożywocie nie mogli się już ubiegać o „skrócenie” kary, wobec czego miara 20 lat
pozbawienia wolności przestała być wykorzystywana do ustalania wymiaru kary
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dożywocia61. Podniesiony przez skarżącego zarzut retroaktywnego zastosowania surowszej
sankcji karnej nie spotkał z uznaniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jak
wskazano, na czas czynu przepis ustawy karnej był jednoznaczny co do tego, że za zabójstwo
z premedytacją grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Skarga w zakresie art. 7 ust.
1 EKPC została niemniej uwzględniona ze wskazaniem na brak dostatecznej określoności
prawa karnego w ogóle. Jako całość – zarówno jako prawo stanowione, jak i odpowiadająca
mu praktyka jego stosowania, prawo cypryjskie nie było w ocenie Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka na tyle precyzyjne, aby jednostka mogła racjonalnie przewidzieć, nawet z
pomocą prawnika, rzeczywisty rozmiar grożącej tutaj kary62.
W świetle powyższego, podstawą bezpieczeństwa prawnokarnego czyni się nie tylko
formalnie obowiązujący przepis ustawy karnej, ale także ukształtowaną praktykę jego
stosowania. Mając przy tym w pamięci okoliczność, że pojęcie „prawa” rozumiane jest na
gruncie systemu konwencyjnego szeroko, właśnie jako prawo stanowione i ukształtowana
praktyka jego stosowania, zajęte przez Europejski Trybunał Praw Człowieka stanowisko w
przedmiocie zakazu retroakcji wydaje się niespójne z dotychczasową linią orzeczniczą. W
literaturze spotkać się zresztą można z poglądem, iż orzeczenie w sprawie Kafkaris przeciwko
Cyprowi jest właśnie pierwszym, w którym kryterium jakości prawa użyte jest jako
uzasadnienie zakazu retroaktywnego stosowania surowszej sankcji karnej63.
Szeroka, materialna koncepcja prawa karnego wpływać będzie jednocześnie na sposób
funkcjonowania zakazu wykładni rozszerzającej, odpowiednio zakazu analogii. Zarzut
naruszenia wyprowadzanego z art. 7 ust. 1 EKPC zakazu wykładni rozszerzającej (analogii)
na niekorzyść oskarżonego tylko wtedy uznać by należało za zasadny, gdyby decyzja

61

Por. wyrok ETPC z 12 lutego 2008 r. w sprawie Kafkaris v. Cyprus, skarga nr 21906/04, p. 31-67, gdzie
przedstawia się relewantne dla sprawy prawo.
62
Zob. wyrok ETPC z 12 lutego 2008 r. w sprawie Kafkaris v. Cyprus, skarga nr 21906/04, p. 148-150,
gdzie czytamy: „[…] while the Court accepts the Government’s argument that the purpose of the Regulations
concerned the execution of the penalty, it is clear that in reality the understanding and the application of these
Regulations at the material time went beyond this. The distinction between the scope of a life sentence and the
manner of its execution was therefore not immediately apparent. […] The Court considers, therefore, that there is
no element of retrospective imposition of a heavier penalty involved in the present case but rather a question of
» quality of law «. In particular, the Court finds that at the time the applicant committed the offence, the relevant
Cypriot law taken as a whole was not formulated with sufficient precision as to enable the applicant to discern,
even with appropriate advice, to a degree that was reasonable in the circumstances, the scope of the penalty of
life imprisonment and the manner of its execution. Accordingly, there has been a violation of Article 7 of the
Convention in this respect”.
63
I.K. Kamiński, Zakaz karania bez podstawy prawnej – orzecznictwo ETPCz za lata 2008–2010..., op. cit.,
s. 38. Zob. także zdanie odrębne sędziego J. Borrego Borrego do wyroku ETPC z 12 lutego 2008 r. w sprawie
Kafkaris v. Cyprus, skarga nr 21906/04, p. 2-8.
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interpretacyjna, która legła u podstaw wyroku skazującego, stanowiła „nowość” w świetle tak
rozumianego prawa. Za P. Hofmańskim wskazać w tym kontekście należy na orzeczenie
Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 22 lipca 1970 r. w sprawie X przeciwko Austrii.
Argumentem przemawiającym za brakiem naruszenia art. 7 ust. 1 EKPC czyni się tutaj
okoliczność, iż szeroka wykładnia odnośnego przepisu prawnokarnego przyjęta została przez
austriacki Sąd Najwyższy na długo przed popełnieniem przez skarżącego przestępstwa, i w
kształcie takim obowiązywała zarówno w czasie czynu, jak i w czasie orzekania 64. Wynika
stąd, iż wymóg przewidywalności prawa sanuje również wykładnię rozszerzającą,
ewentualnie, w zależności od przyjętego paradygmatu wykładni prawa, wnioskowanie per
analogiam.

Innymi

słowy,

„doprecyzowywanie”

ustawowych

znamion

w

drodze

orzecznictwa sądowego, dopuszczalne na gruncie konwencyjnego systemu ochrony praw
człowieka,

może

oznaczać

wykładnię

rozszerzającą

w

stosunku

do

dotychczas

rekonstruowanego na podstawie przepisu zakresu kryminalizacji, bądź stosowanie prawa na
zasadzie analogii.
Również w aktualnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dają się
znaleźć przypadki odpowiadające powyższej retoryce. Za przykład służyć może sprawa
Pessino przeciwko Francji65, gdzie podstawą stwierdzenia naruszenia art. 7 ust. 1 EKPC był
zakaz analogii. Sprawa dotyczyła dyrektora przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem
nieruchomościami, które w październiku 1992 r. uzyskało pozwolenie na budowę hotelu w
Cannes. W październiku 1993 r. pozwolenie to zostało zawieszone, niemniej prace
kontynuowano, a w 1994 r. spółka uzyskała nowe pozwolenie. Obie wydane decyzje
zezwalające na budowę zostały anulowane w kwietniu 1995 r. Sąd pierwszoinstancyjny uznał
skarżącego winnym prowadzenia prac budowlanych z naruszeniem nakazu wstrzymania
budowy. W postępowaniu apelacyjnym jego czyn został z kolei zakwalifikowany jako
przestępstwo prowadzenia prac budowlanych bez pozwolenia na budowę – w ocenie sądu
odwoławczego w chwili działania skarżący nie miał prawa korzystać z przyznanego mu
64

P. Hofmański, Konwencja Europejska a prawo karne..., op. cit., s. 302. Chodzi o orzeczenie EKomPC z
22 lipca 1970 r. w sprawie X v. Austria, skarga nr 4161/69, Yearbook of the European Convention on Human
Rights, tom 13 (1970), s. 798-806. Skarżący kwestionował tutaj szeroką wykładnię art. 129 austriackiego
kodeksu karnego z 1852 r. penalizującego „nierząd sprzeczny z naturą” (Unzucht wider die Natur) jako każdej
czynności homoseksualnej, w tym tzw. felatio, za które został skazany, nie zaś jako wyłącznie współżycia
(sodomii). Wąska wykładnia odnośnego przestępstwa obowiązywać miała do roku 1902, kiedy to austriacki Sąd
Najwyższy przyjął wykładnię szeroką, która jednak – jako pozostająca w sprzeczności z pierwotnym ratio legis
regulacji – miała nie znajdywać akceptacji w doktrynie.
65
Wyrok ETPC z 10 października 2006 r. w sprawie Pessino c. France, skarga nr 40403/02.
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wcześniej pozwolenia66. Europejski Trybunał Praw Człowieka zgodził się ze stanowiskiem
skarżącego, że skazanie w niniejsze spawie oparte zostało na niedozwolonej w prawie karnym
analogii, ponieważ przyjęty przez sądy krajowe sposób interpretacji przedmiotowych
przepisów nie znajdywał oparcia w samym tekście prawnym, nadto zaś – właśnie – nie istniał
dotychczas „precedens” zrównujący te decyzje w skutkach prawnych. Mając na względzie, że
przewidzenie ewentualnych konsekwencji prawnokarnych podejmowanego działania nie było
w tym stanie rzeczy możliwe nawet z pomocą prawnika, stwierdził on konsekwentnie, że
zasada nullum crimen sine lege została naruszona67.
Podobne rozstrzygniecie zapadło w sprawie Dragotoniu i Militaru-Pidhorni przeciwko
Rumunii. Skarżący, pracownicy jednego z prywatnych banków w Timisoarze, zostali skazani
za branie łapówek. Jakkolwiek zgodnie z odnośnym przepisem rumuńskiego kodeksu
karnego, który obowiązywał w czasie czynu, przestępstwo łapówkarstwa mogło zostać
popełnione wyłącznie przez urzędnika państwowego lub pracownika państwowego
przedsiębiorstwa, sąd apelacyjny utrzymał wyrok w mocy argumentując, iż szersza
interpretacja pozostaje w zgodzie z wprowadzonymi następnie, a to już po popełnieniu
przedmiotowego czynu, zmianami legislacyjnymi i wolą ustawodawcy. Sąd kasacyjny
wyjaśnił, iż obowiązujące w chwili czynu prawo uznawało za podmioty zdatne do popełnienia
łapówkarstwa także pracowników organizacji społecznych. Uznając prywatny bank za taką
organizację, zgodził się z wyrokiem skazującym68. Analizując niniejszą sprawę Europejski
Trybunał Praw Człowieka podkreślił, iż władze rumuńskie nie wykazały, aby w czasie
66

Por. wyrok ETPC z 10 października 2006 r. w sprawie Pessino c. France, skarga nr 40403/02, p. 5-14,
gdzie przedstawia się stan faktyczny i prawny sprawy.
67
Zob. wyrok ETPC z 10 października 2006 r. w sprawie Pessino c. France, skarga nr 40403/02, p. 34-36.
Stwierdza się tutaj: „La Cour constate qu’en l’espèce, le Gouvernement n’a pas été en mesure de produire des
décisions des juridictions internes, que ce soit de la Cour de cassation ou de juridictions du fond, établissant
qu’avant l’arrêt rendu dans la présente affaire, il a été jugé explicitement que le fait de poursuivre des travaux de
construction, malgré un sursis à exécution émis par le juge administratif à l’encontre du permis de construire,
constituait une infraction pénale. […] En outre, l’analyse des textes du code de l’urbanisme reproduits ci-dessus
semble montrer que le prononcé du sursis à l’exécution d’un permis à construire ne saurait être, en ce qui
concerne ses conséquences pénales, clairement assimilable à une « décision judiciaire ou arrêté ordonnant
l’interruption des travaux », en vertu notamment de l’article L 480-3 de ce code. […] Il en résulte que, faute au
minimum d’une interprétation jurisprudentielle accessible et raisonnablement prévisible, les exigences de
l’article 7 ne sauraient être regardées comme respectées à l’égard d’un accusé. Or le manque de jurisprudence
préalable en ce qui concerne l’assimilation entre sursis à exécution du permis et interdiction de construire résulte
en l’espèce de l’absence de précédents topiques fournis par le Gouvernement en ce sens. Il résulte ainsi de tout
ce qui précède que, même en tant que professionnel qui pouvait s’entourer de conseils de juristes, il était
difficile, voire impossible pour le requérant de prévoir le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation et
donc de savoir qu’au moment où il les a commis, ses actes pouvaient entraîner une sanction pénale. […]”.
68
Por. wyrok ETPC z 24 maja 2007 r. w sprawie Dragotoniu et Militaru-Pidhorni c. Roumanie, skarga nr
77193/01 i 77196/01, p. 5-18, gdzie przedstawia się stan faktyczny i prawny sprawy.
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popełnienia rzeczonego przestępstwa istniał w orzecznictwie sądów krajowych „precedens”
zrównujący prawnokarny status urzędników, tudzież innych pracowników sektora
państwowego, ze statusem pracowników prywatnych firm, odpowiednio – aby pogląd taki
wyrażany był w owym czasie w literaturze przedmiotu. Dochodząc do wniosku, że nawet z
pomocą prawnika skarżący nie byliby w stanie przewidzieć dokonanej zmiany linii
interpretacyjnej, w dalszej zaś kolejności – że ich zachowanie pociągnie za sobą sankcję
karną, stwierdził on naruszenie art. 7 ust. 1 EKPC69.
Zdaniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to nie sama metoda wykładni prawa
jest zatem istotna, a to, czy zapadłą in concreto decyzję o przypisaniu jednostce
odpowiedzialności karnej dało się przewidzieć70. Sam fakt oparcia wyroku skazującego na
„zakazanej” wykładni rozszerzającej odnośnego przepisu prawnego tudzież analogii wcale nie
przesądza o naruszenia konwencyjnej zasady nullum crimen sine lege. O czym świadczy
zaprezentowana w powyższych sprawach argumentacja, decyzja powzięta na podstawie
wnioskowania per analogiam mogłaby być uznana za zgodną z art. 7 EKPC, gdyby stosowny
pogląd o rozszerzonym zakresie kryminalizacji znajdował uprzednio wyraz w orzecznictwie
lub literaturze przedmiotu. Godzi się w tym kontekście nadmienić, że skoro znaczenie danego
wyrażenia językowego kształtowane jest przez możliwe sposoby jego użycia w określonym
miejscu i czasie, zasadne wydaje się twierdzenie, że w przypadku, kiedy orzecznictwo i
doktryna są zgodne co do „rozszerzonego” znaczenia przepisu, a przynajmniej brak jest zgody
co do znaczenia „literalnego”, o analogii mówić nie można. Analogią byłoby dopiero wyjście
poza możliwe znaczenia językowe odnośnego przepisu, znajdujące wyraz w istniejącym w
czasie czynu orzecznictwie i piśmiennictwie. Notabene, jak wynika z przeprowadzonej przez
Europejski Trybunał Praw Człowieka analizy, zarówno w przypadku sprawy Pessino
69

Zob. wyrok ETPC z 24 maja 2007 r. w sprawie Dragotoniu et Militaru-Pidhorni c. Roumanie, skarga nr
77193/01 i 77196/01, p. 43-44, gdzie czytamy: „Il résulte de l'interdiction d'application extensive de la loi pénale
que, faute au minimum d'une interprétation jurisprudentielle accessible et raisonnablement prévisible, les
exigences de l'article 7 ne sauraient être regardées comme respectées à l'égard d'un accusé. Or le manque de
jurisprudence préalable en ce qui concerne l'assimilation des faits de corruption passive des employés d'une
banque à ceux des « fonctionnaires » et « autres salariés » des organisations prévues à l'article 145 du code pénal
résulte en l'espèce du fait que le Gouvernement n'a pas fourni de précédents en ce sens. Le fait de la doctrine
d'interpréter librement un texte de loi ne peut se substituer à l'existence d'une jurisprudence. Raisonner autrement
serait méconnaître l'objet et le but de cette disposition, qui veut que nul ne soit condamné arbitrairement. Par
ailleurs, la Cour note que le Gouvernement n'a fourni aucun exemple d'interprétation doctrinale consacrant la
responsabilité pénale des employés de banques pour des faits de corruption passive. [...] En conséquence, même
en tant que professionnels qui pouvaient s'entourer de conseils de juristes, il était difficile, voire impossible pour
les requérants de prévoir le revirement de jurisprudence de la Cour suprême de justice et donc de savoir qu'au
moment où ils les ont commis, leurs actes pouvaient entraîner une sanction pénale [...]”.
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C. Peristeridou, The principle of legality in European criminal law..., op. cit., s. 98.
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przeciwko Francji, jak i Dragotoniu i Militaru-Pidhorni przeciwko Rumunii, zakres
kryminalizacji nie budził wątpliwości w czasie czynu, a zmiana linii orzeczniczej nastąpiła po
jego popełnieniu. Co zresztą znamienne, to, co Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
zgrabnie określa jako „stopniowy rozwój prawa karnego w drodze orzecznictwa sądowego”
oraz „stopniowe doprecyzowywanie zasad odpowiedzialności karnej poprzez wykładnię
sądową w kolejnych sprawach”, przywodzić może na myśl – właśnie – wnioskowanie przez
analogię. Godzi się w tym miejscu przypomnieć tezę Trybunału Rzeszy wyrażoną z końcem
XIX w. na gruncie sprawy „kradzieży prądu elektrycznego”, iż dopasowywanie istniejących
przepisów prawnokarnych do nowych warunków faktycznych co do zasady nie może się
odbyć bez naruszenia ustawy karnej. Notabene, zgodzić należy się z przedstawicielami
islandzkiej doktryny prawa karnego, iż analogia legis wcale niekoniecznie narusza
konwencyjny standard ochrony praw człowieka.
Przykładem zastosowania prawa karnego na zasadzie analogii, czyli – zgodnie z
powyższym – przyjęcie takiego znaczenia odnośnego przepisu prawnokarnego, które nie
znajduje bezpośredniego odbicia w samej jego treści, ewentualnie nie zostało wypracowane
przez judykaturę lub doktrynę, może być tymczasem interpretacja znamienia „uprzedniego
ustalenia” na kanwie sprawy Radio France i inni przeciwko Francji71. Skarżący, redaktor
naczelny stacji radiowej Radio France oraz prezenter tejże stacji, zostali skazani za
zniesławienie urzędnika państwowego poprzez podanie nierzetelnych informacji na temat
jego udziału w procederze deportacji Żydów w 1942 roku. Zgodnie z odnośną regulacją
prawa krajowego, w sytuacji, gdy dyfamujące zdanie było uprzednio (przed wygłoszeniem)
ustalone (prior-fixed), redaktor naczelny ponosić miał odpowiedzialność jako sprawca
główny, prezenter natomiast jako sprawca akcesoryjny72. Skarżący zostali skazani z
uwzględnieniem rzeczonej regulacji. Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
podnieśli naruszenie art. 7 EKPC, stricte – zakazu analogii w prawie karnym. Przedmiotowa
informacja podana została w serwisach i skrótach informacyjnych nadawanych na żywo – bez
uprzedniej kontroli, tym bardziej akceptacji ze strony redaktora naczelnego, co oznaczało
zdaniem skarżących, iż sądy krajowe posłużyły się w tym przypadku analogią opartą o art.
93-3 Ustawy o Komunikacji Audiowizualnej. Podkreślili oni, iż literatura przedmiotu była
zgodna co do tego, że audycje na żywo nie mieszczą się w zakresie zastosowania wskazanego
71

Wyrok ETPC z 30 marca 2004 r. w sprawie Radio France and Others v. France, skarga nr 53984/00.
Por. wyrok ETPC z 30 marca 2004 r. w sprawie Radio France and Others v. France, skarga nr 53984/00,
p. 15-16, gdzie przedstawia się relewantne dla sprawy prawo.
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przepisu73. W ocenie władz francuskich skarżący błędnie interpretowali owo „uprzednie
ustalenie”, odnosząc je na gruncie audycji na żywo do wcześniejszego nagrania, podczas gdy
wyrok skazujący nie został oparty o pierwszą audycję, której treść nie mogła być znana
redaktorowi naczelnemu, ale o następne – powtórkowe, z których treścią musiał się już
zapoznać, i na którą, z uwagi na brak zakazu dalszej emisji, wyraził dorozumianą zgodę.
Stwierdzono, że taka wykładnia przepisu jest racjonalna oraz idzie z duchem czasu – w
momencie uchwalenia odnośnej ustawy audycje na żywo jeszcze nie funkcjonowały. Jako
„racjonalne odzwierciedlenie pierwotnego kształtu przestępstwa” oddaje ona zarazem istotę
przestępstwa, która sprowadza się do nadzoru nad rozpowszechnianym materiałem – należnie
od tego, czy audycja jest na żywo, czy nie74. W swym orzeczeniu Europejski Trybunał Praw
Człowieka zwrócił uwagę, iż choć w dorobku judykatury francuskiej nie istniał przypadek,
jak analizowany, art. 7 ust. 1 EKPC nie zakazuje stopniowego uszczegóławiania zasad
odpowiedzialności karnej za pomocą wykładni sądowej. Stwierdzając, iż niniejsza sprawa, z
uwagi na cykliczne powtarzanie materiału na antenie, łączy w sobie elementy zarówno
wcześniejszego nagrania, jak i nadawania na żywo, przychylił się do interpretacji dokonanej
przez sądy krajowe. Nie dopatrzono się w związku z tym naruszenia zasady nullum crimen
sine lege75.
Mając na uwadze wcześniejsze ustalenia w przedmiocie zakazu analogii stwierdzić
należy, iż skoro przyjęte przez sądy krajowe rozumienie odnośnych przepisów
prawnokarnych nie było dotychczas wyrażone ani w orzecznictwie, ani w piśmiennictwie, to
przepis prawnokarny został w tym przypadku zastosowany – jednak, pomimo zakazu – w

73

Zob. wyrok ETPC z 30 marca 2004 r. w sprawie Radio France and Others v. France, skarga nr 53984/00,

p. 19.
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Por. wyrok ETPC z 30 marca 2004 r. w sprawie Radio France and Others v. France, skarga nr 53984/00,

p. 18.
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Zob. wyrok ETPC z 30 marca 2004 r. w sprawie Radio France and Others v. France, skarga nr 53984/00,
p. 20, gdzie czytamy: „[…] it is clear – and the parties did not disagree on this point – that there has been » prior
fixing « where the offending » statement « has been recorded with a view to its being broadcast, and that,
conversely, there has been no prior fixing where such a statement has been broadcast live. In the Court's opinion,
the facts of the present case fall halfway between recording and live broadcasting. On the one hand, the
offending statement was not recorded; on the other, in view of the way France Info operated, it was intended to
be repeated live-to-air at regular intervals. As there had been no » prior fixing «, the criminal courts absolved the
publishing director of all responsibility in respect of the first of the bulletins broadcast on France Info; on the
other hand, they held that that first broadcast had constituted a » prior fixing « of the statement's content as
regards subsequent broadcasts. They therefore ruled that from the second broadcast onwards the publishing
director could be considered to have been placed in a position to check its content beforehand. The Court
considers that, in the particular context of the way France Info operated, that interpretation of the concept » prior
fixing « was consistent with the essence of the offence concerned and » reasonably foreseeable «. There has
accordingly been no violation of Article 7 of the Convention.”.
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drodze analogii. Właśnie na gruncie sprawy Radio France i inni przeciwko Francji obok
„rozsądnej” przewidywalności pojawia się przy tym dodatkowy argument mający przemawiać
za przyjętym przez sądy krajowe rozstrzygnięciem, mianowicie – zgodność takiej interpretacji
z istotą przestępstwa. Wymaga on zatem bliższej analizy.
1.4.3. Istota typu czynu zabronionego
O czym była już uprzednio mowa, kryterium istoty typu czynu zabronionego (istoty
przestępstwa) zdaje się być pomyślane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka jako
swoista bariera na wypadek, gdyby „stopniowy rozwój prawa karnego w drodze orzecznictwa
sądowego”, względnie „stopniowe doprecyzowywanie zasad odpowiedzialności karnej
poprzez wykładnię sądową w kolejnych sprawach”, szło w złym kierunku. Odmiennie, art. 7
ust. 1 EKPC „legalizowałby” każdy obecny w orzecznictwie i literaturze pogląd
interpretacyjny jako obiektywnie przewidywalny dla jednostki. W ramach wyjaśnienia, choć
nowatorska wykładnia nie może stanowić podstawy przypisania jednostce odpowiedzialności
karnej, tak wyrażona na marginesie staje się niejako częścią „przewidywalnego” dorobku
interpretacyjnego odnośnego przestępstwa i może być już zastosowana w następnej sprawie.
Z drugiej strony, doktryna prawa karnego co do zasady nie jest związana dotychczasową linią
wykładniczą, w związku z czym jest to szczególnie kreatywne „źródło prawa”. Nawet jeśli
skazanie w oparciu o jeden z wyrażonych tutaj pomysłów interpretacyjnych byłoby „do
przewidzenia”, to zawęża się w ten sposób sfera wolnościowa jednostki, w obrębie której
może się ona poruszać swobodnie – bez narażenia się na represję prawnokarną ze strony
państwa. Musi się ona wystrzegać wszystkich zachowań, które podpadałyby pod przepis
prawnokarny w jego możliwych wersjach interpretacyjnych jako potencjalnie karalnych,
nawet jeśli dana interpretacja byłyby „absurdalna” z punktu widzenia obecnej polityki
kryminalnej państwa. Zastanowić się w związku z tym należy, w jaki sposób owo dodatkowe
kryterium poszanowania zasady nullum crimen sine lege zabezpieczać może interesy
jednostki.
W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka spotkać się można z tezą, iż:
„art. 7 EKPC nie może być rozumiany jako zakazujący stopniowej klaryfikacji zasad
odpowiedzialności karnej w drodze sądowej wykładni prawa, o ile osiągnięty w ten sposób
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rezultat jest zgodny z istotą przestępstwa i dało się go racjonalnie przewidzieć”76. Przesłanka
istoty przestępstwa zdaje się mieć zatem samodzielny charakter w stosunku do
przewidywalności prawa. Co przy tym problematyczne, oprócz tego typu stwierdzenia, nie
znajdujemy w strasburskim case law żadnego doprecyzowania, czym owa istota przestępstwa
właściwie jest.
W decyzji Europejskiej Komisja Praw Człowieka z 7 maja 1982 r. w sprawie X Ltd i Y
przeciwko Wielkiej Brytanii77 wyrażona została nieco bardziej konkretna myśl, iż art. 7 ust. 1
EKPC sprzeciwia się takiemu rozszerzaniu istniejącego zakresu kryminalizacji, aby objąć nim
stany faktyczne dotychczas niepociągające za sobą odpowiedzialności karnej. Sprawa ta
dotyczyła wydawcy i redaktora czasopisma dedykowanego głównie homoseksualistom,
którzy za publikację tekstu na temat rzekomych aktów homoseksualnych Chrystusa z
apostołami skazani zostali za „bluźniercze zniesławienie” (blasphemous libel), przynależne
do grupy common law offence. Przed sądem krajowym wykazany został bluźnierczy charakter
przedmiotowego tekstu oraz zamiar jego publikacji, problem koncentrował się natomiast
wokół tego, czy zamiar bluźnierstwa jest dodatkowym, konstytutywnym znamieniem
przestępstwa, wymagającym udowodnienia w postępowaniu. Mając na względzie
wypracowane orzecznictwo sądów common law, Europejska Komisja Praw Człowieka
uznała, iż pominięcie tego elementu nie zmienia dotychczasowej istoty czynu. W kontekście
tym stwierdza się właśnie, iż konstytutywne elementy przestępstwa, takie jak konkretna
postać strony podmiotowej, nie mogą być zmienione co do istoty, przynajmniej na niekorzyść
oskarżonego, w drodze orzecznictwa sądowego78.
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Zob. także wyrok ETPC z 22 listopada 1995 r. w sprawie S.W. v. The United Kingdom, skarga nr
20166/92, p. 36; wyrok ETPC z 12 lipca 2007 r. w sprawie Jorgic v. Germany, skarga nr 74613/01, p. 101;
wyrok ETPC z 22 marca 2001 r. w sprawach połączonych Streletz, Kessler and Krenz v. Germany, skarga nr
34044/96, 35532/97 i 44801/98, p. 50; wyrok ETPC z 22 marca 2001 r. w sprawie K.-H.W. v. Germany, skarga
nr 37201/97, p. 45; wyrok ETPC z 3 marca 2012 r. w sprawie Huhtamäki v. Finland, skarga nr 54468/09, p. 51;
wyrok ETPC z 21 października 2013 r. w sprawie Del Río Prada v. Spain, skarga nr 42750/09, p. 93; wyrok
ETPC z 20 października 2015 r. w sprawie Vasiliauskas v. Lithuania, skarga nr 35343/05, p. 155.
77
Decyzja EKomPC z 7 maja 1982 r. w sprawie X Ltd and Y v. the United Kingdom, skarga nr 8710/79.
78
Jak czytamy, „[…] it is equally clear that the application of a test of strict liability and the exclusion of
evidence as to the publisher's and editor's intention to blaspheme did not amount to the creation of new law in the
sense that earlier case law clearly denying such strict liability and admitting evidence as to the blasphemous
intentions was overruled. By stating that the mens rea in this offence did only relate to the intention to publish,
the courts therefore did not overstep the limits of what can still be regarded as an acceptable clarification of the
law. The Commission fu rther considers that the law was also accessible to the applicants and that its
interpretation in this way was reasonably foreseeable for them with the assistance of appropriate legal advice. In
conclusion the refore the Commission finds that there is no appearance of a violation of Article 7(1) of the
Convention in this case […]”. Zob. Decyzja EKomPC z 7 maja 1982 r. w sprawie X Ltd and Y v. the United
Kingdom, skarga nr 8710/79.
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Choć przytoczona teza padła w odniesieniu do common law offence, to oparta została na
uprzednio wyrażonym poglądzie dotyczącym możliwości posłużenia się analogią z ustawy na
gruncie kontynentalnego systemu prawa karnego. Otóż mocą decyzji z 12 marca 1980 r. w
sprawie X przeciwko Austrii79 Europejska Komisja Praw Człowieka uznała za dopuszczalną
skargę w zakresie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 EKPC z uwagi na posłużenie się przy
interpretacji przepisu prawnokarnego analogią i rozszerzenie podstawy odpowiedzialności
karnej w stosunku do tego, jak była ona wykładana w czasie czynu. Skarżący, funkcjonariusz
publiczny, został skazany za czyn zatajenia oszustwa podatkowego, choć nie zostało ustalone,
iż uzyskał on z przestępstwa korzyść osobistą. Europejska Komisja Praw Człowieka zwróciła
tutaj uwagę na następujące okoliczności. W chwili popełnienia przestępstwa, w roku 1975,
znamię korzyści osobistej uznawane było za element konstytutywny odnośnego czynu, przy
czym z dniem 1 stycznia 1976 r. znamię to zostało usunięte z opisu czynu. Sąd krajowy,
opierając się na analogii do przestępstwa kradzieży, na gruncie którego znamię korzyści
osobistej interpretowane było również jako zamiar przysporzenia korzyści osobie trzeciej już
w roku 1975, zastosował taką interpretację także w przypadku zatajenia oszustwa
podatkowego. W orzecznictwie sądów krajowych była co prawda obecna szeroka
interpretacja wskazanego przestępstwa podatkowego, lecz po raz pierwszy przyjęto ją już po
popełnieniu zarzuconego skarżącemu czynu80. Postępowanie przed organami strasburskimi
zakończyło się porozumieniem, w związku z czym zasadności zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1
EKPC nie została rozstrzygnięta. Zastanawiać się niemniej można, czy gdyby taka szeroka
interpretacja wcześniej pojawiła się w orzecznictwie, a to gdyby była dostępny na czas czynu,
to mogłaby stanowić podstawę przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, czy też –
wobec treści odnośnego przepisu ustawy karnej – i tak należałoby ją odrzucić jako sprzeczną
z ustawowo określoną istotą przestępstwa. Przyjęcie, że na gruncie systemu konwencyjnego
to właśnie ustawowe znamiona określają istotę danego przestępstwa (na gruncie common law
offences odpowiednio znamiona dotychczas wypracowane w orzecznictwie) z tego powodu
nie wydaje się jednak zasadne, że zadaniem sądów jest – mimo wszystko –
doprecyzowywanie tychże znamion. Twierdzenie, że istota przestępstwa wyznaczona jest
79

Decyzja EKomPC z 12 marca 1980 r. w sprawie X v. Austria, skarga nr 8490/79.
Por. decyzja EKomPC z 12 marca 1980 r. w sprawie X v. Austria, skarga nr 8490/79, gdzie czytamy: „The
Commission observes that the extensive interpretation of this provision, although it was already applied in an
earlier case, was adopted by the Supreme Court for the first time in the year 1976, that is after the commission of
the acts of which the applicant was accused. The Supreme Court moreover based its decision on an analogy
argument drawn from the interpretation of another legal statute”.
80
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przez konstytutywne elementy czynu zabronionego zgodnie z jego ustawowym opisem,
którym treść nadawać będzie samo sądownictwo, prowadzić może do „błędnego koła”. To
same sądy dookreślając zawarte w ustawie znamiona przestępstwa kształtowałyby zarazem
jego istotę. Owej istoty szukać by zatem należało gdzieindziej.
Celem przybliżenia konwencyjnej koncepcji istoty przestępstwa zwrócić należy uwagę na
referowane już orzeczenie w sprawie Jorgic przeciwko Niemcom. Analizując istotę
ludobójstwa Europejski Trybunał Praw Człowieka zaznaczył, że sądy krajowe interpretowały
zamiar „unicestwienia grupy jako takiej” w całym kontekście relewantnego przepisu art. 220a
§ 1 niemieckiego kodeksu karnego, z uwzględnieniem w szczególności wariantowych
znamion czynności wykonawczej w postaci stosowania środków mających na celu
wstrzymanie urodzin w obrębie grupy oraz przymusowego przekazywania dzieci członków
grupy do innej grupy, które nie wymagały fizycznej eksterminacji. Taka szeroka interpretacja
znajdywała oparcie w literaturze przedmiotu, a choć na czas czynu był to pogląd
mniejszościowy, został następnie potwierdzony w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z
18 grudnia 1992 r.81. Ustalenia te doprowadziły Europejski Trybunał Praw Człowieka do
konstatacji, że czystki rasowe, ukierunkowane na zniszczenie muzułmanów jako jednostki
społecznej, „można racjonalnie uznać” (could reasonably be regarded) za zgodne z istotą
przestępstwa ludobójstwa82.
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Por. wyrok ETPC z 12 lipca 2007 r. w sprawie Jorgic v. Germany, skarga nr 74613/01, p. 34-54, gdzie
przedstawia się relewantne dla sprawy prawo. Wskazany przepis niemieckiego kodeksu karnego odpowiada co
do zasady art. II Konwencji w sprawie ludobójstwa, zgodnie z którym: „W rozumieniu Konwencji ludobójstwem
jest którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup
narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich: (a) zabójstwo członków grupy, (b)
spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy, (c)
rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub
częściowego zniszczenia fizycznego, (d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w
obrębie grupy, (e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy”.
82
Por. wyrok ETPC z 12 lipca 2007 r. w sprawie Jorgic v. Germany, skarga nr 74613/01, p. 104-108.
Analiza istoty ludobójstwa przebiega następująco: „In determining, firstly, whether the German courts’
interpretation was consistent with the essence of the offence of genocide, the Court observes that the domestic
courts did not construe the scope of that offence narrowly. […] The Court finds that the domestic courts’
interpretation of “intent to destroy a group” as not necessitating a physical destruction of the group, which has
also been adopted by a number of scholars […], is therefore covered by the wording, read in its context, of the
crime of genocide in the Criminal Code and does not appear unreasonable. Furthermore, the Court, like the
national courts, considers it necessary, in order to determine the essence of the offence of genocide, to take into
consideration also the codification of the prohibition of genocide in Article II of the Genocide Convention, for
the observance of which Article 220a had been incorporated into the Criminal Code and in the light of which the
said Article was to be construed. […] Moreover, the German courts’ interpretation has not only been supported
by a number of scholars at the relevant time of the commission of the crime (see paragraph 36 above), the United
Nations General Assembly also agreed with the wider interpretation adopted by the German courts in the present
case in its Resolution 47/121 of 18 December 1992 […] Consequently, the applicant’s acts, which he committed
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Powyższe obrazuje, że istota przestępstwa może być determinowana zarówno brzmieniem
przepisu ustawy, jak i jego interpretacją w orzecznictwie sądowym oraz literaturze
przedmiotu, a także – co odnieść należy do przestępstw międzynarodowych – sposobem, w
jaki się go interpretuje na arenie międzynarodowej. Kryteria te są zatem zbieżne z tymi, które
decydować mają o przewidywalności rozstrzygnięcia. Owa odpowiedniość konkretnego
zachowania do istoty czynu uznanego przez prawo za przestępstwo nie jest tym samym
jakimś obiektywnie stwierdzalnym stanem rzeczy, a raczej kwestią ocenną. Konkluzja
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Jorgic przeciwko Niemcom, iż czystki
rasowe „da się racjonalnie uznać” za ludobójstwo, potwierdza w zasadzie niniejszy wniosek.
W kontekście istoty przestępstwa warto się również odnieść do sprawy Radio France i
inni

przeciwko

Francji.

Interpretacja

znamienia

„uprzedniego

ustalenia”

treści

rozpowszechnianego materiału radiowego uznana została za zgodną z istotą przestępstwa,
ponieważ w czasie pierwszej audycji na żywo redaktor naczelny mógł się z nim zapoznać i
ewentualnie zakazać dalszego rozpowszechniania, a skoro tego nie zrobił, to znaczy, że go
zaakceptował. Wydaje się, że w tym przypadku istota przestępstwa ustalona zostaje w oparciu
o ratio legis przepisu. Wszak Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjął tutaj za rządem
francuskim, iż taka interpretacja odpowiada pierwotnej formie przestępstwa, ukształtowanej
w czasach, kiedy audycje na żywo jeszcze nie funkcjonowały.
Inną sprawą, na gruncie której analiza istoty przestępstwa oparta została o ratio legis
regulacji prawnokarnej, mówiąc zaś precyzyjnie – o travaux préparatoires umowy
międzynarodowej, jest sprawa Vasiliauskas przeciwko Litwie. Skarżący, który w czasie
rosyjskiej okupacji Litwy pracował dla służb bezpieczeństwa Litewskiej Socjalistycznej
Republiki Sowieckiej, został skazany w 2004 r. za zbrodnię ludobójstwa w związku z
udziałem w zabójstwie dwóch partyzantów w czasie operacji wojskowej w 1953 r. Definicja
ludobójstwa przyjęta w litewskim kodeksie karnym różniła się jednak od tej, zawartej
Konwencji w sprawie ludobójstwa, ponieważ wśród „chronionych” grup wymieniała grupy
polityczne. Zdaniem skarżącego doszło w jego sprawie do retroaktywnego zastosowania
prawa litewskiego, definiującego czyn ludobójstwa w sposób szerszy niż wynikałoby to w
chwili czynu z prawa międzynarodowego. Władze Litwy broniły się wskazując, iż podstawą
skazania było działanie ukierunkowane na eliminację tożsamości litewskiego narodu, w
in the course of the ethnic cleansing in the Doboj region with intent to destroy the group of Muslims as a social
unit, could reasonably be regarded as falling within the ambit of the offence of genocide”.
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związku z czym zabitych partyzantów postrzegać należy jako członków grupy narodowej i
etnicznej – relewantnych na gruncie Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni
ludobójstwa83. Rozstrzygając niniejszą sprawę Europejski Trybunał Praw Człowieka wyszedł
od stwierdzenia, że wykluczenie grupy politycznej spod ochrony było działaniem
zamierzonym w świetle travaux préparatoires rzeczonej Konwencji. Grupa ta postrzegana
była jako „mobilna”, podczas gdy ochronie poddane miały być grupy o relatywnie stabilnym
składzie. Z drugiej strony, choć unicestwienie tylko części chronionej grupy mogło już rodzić
odpowiedzialność za ludobójstwo, w ocenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka winna
to być część znacząca liczebnie. Odwołując się do ogólnych zasad wykładni traktatów 84,
zwrócił on również uwagę, iż wątpliwym jest, czy zwykłe znaczenie wyrażeń grupa
„narodowa” czy „etniczna” może obejmować partyzantów jako grupę polityczną stanowiącą
część narodu, w związku z czym taka szeroka wykładnia oznaczałaby analogię na niekorzyść
oskarżonego. Cyn skarżącego uznany został ostatecznie za wykraczający poza istotę
przestępstwa ludobójstwa, w jakiej obowiązywało ono w prawie międzynarodowym w
relewantnym czasie, co pociągnęło za sobą dalszy wniosek, że skarżący nie mógł
przewidzieć, iż jego działania stanowić będą podstawę odpowiedzialności karnej za
ludobójstwo85. Godzi się przy tym zaznaczyć, iż decyzja w niniejszej sprawie nie zapadła
jednomyślnie, a główną kwestią sporną był właśnie „kształt” istoty rzeczonego
przestępstwa86. Co zresztą znamienne, szerokie rozumienie czynu ludobójstwa, obejmujące
również grupy polityczne, obecne było w dostępnej na czas czynu literaturze przedmiotu.
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał je niemniej za sprzeczne z definicją ludobójstwa,
jaka przyjęta została ostatecznie we wskazanej Konwencji87.
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Por. wyrok ETPC z 20 października 2015 r. w sprawie Vasiliauskas v. Lithuania, skarga nr 35343/05, p.
48-113, gdzie przedstawia się relewantne dla sprawy prawo.
84
Jak stanowi art. 31 ust. 1 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 23 maja 1969 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr
74, poz. 440), „Traktat należy interpretować w dobrej wierze, zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy
przypisywać użytym w nim wyrazom w ich kontekście, oraz w świetle jego przedmiotu i celu”.
85
Zob. wyrok ETPC z 20 października 2015 r. w sprawie Vasiliauskas v. Lithuania, skarga nr 35343/05, p.
170-186. Konstatuje się tu właśnie: „[…] the Court is not persuaded that the applicant’s conviction for the crime
of genocide could be regarded as consistent with the essence of that offence as defined in international law at the
material time and thus could reasonably have been foreseen by him in 1953. In the light of the foregoing, the
Court takes the view that the applicant’s conviction for genocide could not have been foreseen at the time of the
killings of the partisans”.
86
Zob. wspólne zdanie odrębne sędziów M. Villiger, A. Power-Forde, P. Pinto de Albuquerque oraz E.
Kūris i zdanie odrębne sędzi I. Zielmele do wyroku ETPC z 20 października 2015 r. w sprawie Vasiliauskas v.
Lithuania, skarga nr 35343/05.
87
Zob. wyrok ETPC z 20 października 2015 r. w sprawie Vasiliauskas v. Lithuania, skarga nr 35343/05, p.
173-174, gdzie przytacza się m.in. szeroką definicje ludobójstwa zaproponowaną w 1944 r. przez R. Lemkina.
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W świetle powyższego, niewątpliwie tzw. wola ustawodawcy może odegrać znaczącą rolę
przy analizie istoty przestępstwa dla potrzeb art. 7 ust. 1 EKPC. Kryteria stosowane na
gruncie testu przewidywalności, a to sam tekst przepisu prawnokarnego oraz wypracowane na
jego podstawie poglądy interpretacyjne, nie tylko judykatury, ale także doktryny prawa
karnego, również są jednak relewantne. Z tego powodu stwierdzenie, że dane zachowanie
mieści się w istocie odnośnego przestępstwa doprowadzi co do zasady do stwierdzenia
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych (jak w sprawach Jorgic przeciwko Niemcom
oraz Radio France i inni przeciwko Francji), i odwrotnie – stwierdzenie niezgodności
pomiędzy zarzuconym skarżącemu zachowaniem a istotą przestępstwa, za które zostało ono
uznane,

prowadzić

będzie

do

stwierdzenia

nieprzewidywalności

konsekwencji

prawnokarnych (jak w sprawie Vasiliauskas przeciwko Litwie). Czy możliwy jest przypadek
kwalifikacji przewidywalnej, acz niezgodnej z istotą czynu, i dlatego naruszającej zasadę
nullum crimen sine lege? Porównując ze sobą orzeczenia w sprawach Jorgic przeciwko
Niemcom oraz Vasiliauskas przeciwko Litwie, zastanawiać się można, czy w tej drugiej
sprawie nie mielibyśmy do czynienia z taką właśnie sytuacją. Podobnie bowiem jak na
gruncie sprawy Jorgic przeciwko Niemcom w sprawie Vasiliauskas przeciwko Litwie
stwierdzone zostało, że na czas czynu wyrażane były oba konkurencyjne poglądy co do istoty
ludobójstwa, wykluczające i włączające partyzantów do chronionej grupy narodowej. Także
tutaj twierdzić by zatem można, że skarżący miał obiektywną możliwość uprzedniego
ustalenia, iż jego zachowanie wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności karnej za
ludobójstwo88. Z tej perspektywy uznana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka za
właściwą „wąska” istota rzeczonego przestępstwa jawi się – rzeczywiście – jako bariera przed

88

Zob. także wspólne zdanie odrębne sędziów M. Villiger, A. Power-Forde, P. Pinto de Albuquerque do
wyroku ETPC z 20 października 2015 r. w sprawie Vasiliauskas v. Lithuania, skarga nr 35343/05, p. 30, gdzie
stwiedza się: „In assessing the issue of the reasonable foreseeability of the applicant’s conviction, we are not
persuaded that the applicant could not have known that he risked being charged with and found guilty of the
offence of genocide. In the Jorgic case [...], the Court was confronted with two possible interpretations of the
term » to destroy « in the definition of the crime of genocide and the Court examined the compatibility of the
applicant’s conviction, on the basis of the wider interpretation of that term, with Article 7 of the Convention. It
noted that whilst various authorities (international organisations, courts, scholars) had favoured both the wider
and the narrower interpretations of the crime of genocide at the time of the impugned acts, Mr Jorgic could
reasonably have foreseen the adoption in his case of the wider interpretation and, therefore, that he risked being
charged with and convicted of genocide. Had the applicant in this case sought independent legal advice in 1953
and stated that he was an operational agent of the MGB whose intentional goal was the extermination of
members of the nationalist underground (» the partisans «) [...], the latter being the most resistant part of the
Lithuanian nation as it attempted to defy its destruction by Soviet forces, it is likely that he would have been
advised that what he was doing bore the essential characteristics of the crime of genocide as it stood under
international law at the time [...]”.
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rozszerzeniem zakresu kryminalizacji na „wszystko”, co dało się przewidzieć w chwili czynu.
O czym była jednak mowa, Europejski Trybunał Praw Człowieka jednolicie odniósł się do tej
kwestii. Stwierdzenie, że zachowanie skarżącego nie odpowiada zrekonstruowanej na czas
czynu istocie ludobójstwa, pociągnęło za sobą stwierdzenie, że odpowiedzialności karnej za
ludobójstwo nie dało się w tym przypadku obiektywnie przewidzieć. Z tej perspektywy, punkt
ciężkości zasady nullum crimen sine lege byłby właściwie położony na przesłance istoty
przestępstwa, której spełnienie bądź niespełnienie skutkować będzie kolejno wyrzeczeniem o
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych i poszanowaniu art. 7 ust. 1 EKPC, bądź
wyrzeczeniem o braku przewidywalności prawa i naruszeniu art. 7 ust. 1 EKPC. Notabene, na
gruncie sprawy Jorgic przeciwko Niemcom Europejski Trybunał Praw Człowieka stawia
zresztą tezę, iż za wyjątkiem spraw, w których sądy odstąpiły od dotychczas ukształtowanej
linii orzeczniczej (co, z uwagi na brak odnośnego orzecznictwa, nie miało miejsca w
analizowanym przypadku), interpretacja odpowiadająca istocie przestępstwa co do zasady
winna być uznana za przewidywalną89.
Z uwagi na podobny zestaw kryteriów uwzględnianych przy analizie obu wymogów
ustalenie rzeczywistej roli każdego z nich nastręczać może trudności. Dla dalszych rozważań
istotne znaczenie ma jednak to, że skoro sama istota przestępstwa również podlega ewolucji, a
to zmiana wyrażanych w orzecznictwie czy literaturze przedmiotu poglądów na temat
konstytutywnych znamion danego przestępstwa może doprowadzić do zmiany jego istoty,
wymóg ten niekoniecznie będzie w stanie przeciwdziałać zawężaniu sfery wolnościowej
jednostki. Chcąc uchronić się przed odpowiedzialności karną musi się ona wystrzegać
wszystkich zachowań, które w świetle szeroko rozumianego prawa podpadać mogą pod
zakres kryminalizacji. Wniosek ten jest tym bardziej zasadny, gdy uwzględni się
subiektywizm interpretatora. Sąd rozstrzygający daną sprawę może wziąć pod uwagę każde
źródło informacji o treści prawa karnego dostępne na moment działania (jak w sprawach
Jorgic przeciwko Niemcom oraz Vasiliauskas przeciwko Litwie), ewentualnie dokonać
własnej interpretacji w oparciu o domniemaną wolę ustawodawcy (jak w sprawie Radio
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Mianowicie, „In deciding, secondly, whether the domestic courts’ interpretation of the crime of genocide
could reasonably be foreseen by the applicant at the material time, the Court notes that the applicant is the first
person to be convicted of genocide by German courts under Article 220a since the incorporation of that Article
into the Criminal Code in 1955. In these circumstances the Court finds that, as opposed to cases concerning a
reversal of pre-existing case-law, an interpretation of the scope of the offence which was – as in the present case
– consistent with the essence of that offence must, as a rule, be considered as foreseeable […]”. Tak wyrok
ETPC z 12 lipca 2007 r. w sprawie Jorgic v. Germany, skarga nr 74613/01, p. 109.
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France i inni przeciwko Francji). W zależności od przyjętego przez interpretatora punktu
widzenia oraz przytoczonych przez niego argumentów odmienne elementy mogą być uznane
za kluczowe. Sprawa Vasiliauskas przeciwko Litwie i zaistniały tutaj spór o istotę ludobójstwa
jest w tym kontekście dobrym przykładem. Choć w sytuacjach takich może znaleźć
zastosowanie instytucja błędu co do prawa90, tak jest to już w zasadzie problem winy i
przyjętych w danym porządku prawnym zasad wyłączania odpowiedzialności karnej.
Zauważyć w tym miejscu jeszcze trzeba, że problem z weryfikacją wymogu istoty
przestępstwa powstać może nie tylko na gruncie stanu prawnego, ale także stanu faktycznego
sprawy. Europejski Trybunał Praw Człowieka zwraca w tym kontekście uwagę, iż jakkolwiek
nie jest on zasadniczo uprawniony do kwestionowania dokonanej przez sądy krajowe
wykładni prawa oraz poczynionych ustaleń faktycznych, przypadek, gdy Europejska
Konwencja Praw Człowieka wprost odnosi się do prawa krajowego uznaje za wyjątek. Błędna
kwalifikacja stanu faktycznego pod przepis prawnokarny bezpośrednio narusza gwarancję
nullum crimen sine lege, w związku z czym ograniczenie jego kompetencji czyniłoby ową
gwarancję iluzoryczną. W tym też zakresie czuje się on uprawniony do weryfikacji, czy
wykładnia odnośnych przepisów prawa krajowego (lub międzynarodowego) oraz jurydyczna
ocena stanu faktycznego sprawy dokonane zostały w sposób prawidłowy91. Zważywszy że
art. 7 ust. 1 EKPC odsyła właśnie do prawa krajowego, ochrona prawa do bezpieczeństwa
prawnokarnego co do zasady wymagać będzie od Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
sprawdzenia, czy sądy krajowe dokonały prawidłowej interpretacji prawa krajowego (lub
międzynarodowego) oraz czy jurydyczna ocena stanu faktycznego nie była arbitralna.
Uprawnienie to nie jest jednak bezsporne. W szczególności, na kanwie sprawy Vasiliauskas
przeciwko Litwie zaznaczył on co prawda, że akceptuje poczynione przez sądy krajowe
ustalenia faktyczne, uznając, że kwalifikacja partyzantów jako część grupy narodowej jest
kwestią wykładni prawa (wiążącą się z pytaniem, czy grupa polityczna może być postrzegana
w takich kategoriach). W złożonych przez część sędziów zdaniach odrębnych stawiany jest
jednak zarzut, iż była to kwestia faktów (wiążąca się ze stwierdzeniem, że zabici partyzanci
stanowili część represjonowanego narodu litewskiego), prawidłowo ustalonych przez sądy
90

Por. H. Van der Wilt, Nullum Crimen and International Criminal Law: The Relevance of the
Foreseeability Test, „Nordic Journal of International Law”, 2015, nr 3., s. 515-531.
91
Zob. zwłaszcza wyrok ETPC z 24 lipca 2008 r. w sprawie Kononov v. Latvia, skarga nr 36376/04, p. 110111. W tym tonie, w zakresie wykładni prawa krajowego, wypowiadała się już Europejska Komisja Praw
Człowieka. Zob. decyzja EKomPC z 24 września 1963 r. w sprawie X c. République Fédérale d'Allemagne,
skarga nr 1169/61; decyzja EKomPC z 22 kwietnia 1965 r. w sprawie X v. Austria, skarga nr 1852/63.
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krajowe, a niezasadnie odrzuconych przez większość składu orzekającego Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka92.
Podobny wymiar miały sprawy Korbely przeciwko Węgrom93 oraz Kononov przeciwko
Łotwie94. Pierwsza dotyczyła skazania oficera wojskowego biorącego udział w tłumieniu
Rewolucji 1956 roku na Węgrzech za zabicie przywódcy grupy buntowników na podstawie
art. 3 IV Konwencji genewskiej – jako zbrodnie przeciwko ludzkości. Stwierdzenie przez
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, iż sądy krajowe arbitralnie przypisały status
cywila (nie-kombatanta) zastrzelonemu przez skarżącego człowiekowi, a to iż brak było
podstaw, aby przyjąć, że człowiek ten rzeczywiście złożył broń, skutkowało stwierdzeniem
naruszenia art. 7 ust. 1 EKPC. Jak wskazano, skazanie za zbrodnię przeciwko ludzkości nie
było przewidywalne w stanie faktycznym sprawy95. Również w tym przypadku decyzja
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie zapadła jednomyślnie, a przedmiotem krytyki
była tutaj – właśnie – modyfikacja poczynionych przez sądy krajowe ustaleń faktycznych 96.
Druga sprawa, Kononov przeciwko Łotwie, o tyle wydawać się może ciekawsza, iż
analizowana była przez Europejski Trybunał Praw Człowieka dwukrotnie. Za pierwszym
razem, w postępowaniu toczącym się przed Izbą, skład orzekający doszedł do wniosku, że
skarżący nie mógł przewidzieć w czasie czynu, iż zabójstwo i podpalenie budynków w
łotewskiej wiosce Mazie Bati w maju 1944 r. uznane zostanie za zbrodnię wojenną w myśl
prawa krajowego i międzynarodowego. Obowiązujący stan prawny nie wskazywał w sposób
dostatecznie precyzyjny, kogo winno się uznać za szczególnie chronią w czasie wojny grupę
cywilów (nie-kombatantów), w związku z czym zabitym mieszkańcom wioski, z uwagi na ich
zaangażowanie w działalność kolaborancką, nie można było przypisać takiego statusu 97.
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Zob. zwłaszcza wspólne zdanie odrębne sędziów M. Villiger, A. Power-Forde, P. Pinto de Albuquerque
do wyroku wyrok ETPC z 20 października 2015 r. w sprawie Vasiliauskas v. Lithuania, skarga nr 35343/05, p.
2-4.
93
Wyrok ETPC z 19 września 2008 r. w sprawie Korbely v. Hungary, skarga nr 9174/02.
94
Wyrok ETPC z 24 lipca 2008 r. w sprawie Kononov v. Latvia, skarga nr 36376/04, oraz wydany następnie
w tej samej sprawie wyrok ETPC z 17 maja 2010 r.
95
Por. wyrok ETPC z 19 września 2008 r. w sprawie Korbely v. Hungary, skarga nr 9174/02, p. 91-95. Zob.
także I.K. Kamiński, Zakaz karania bez podstawy prawnej – orzecznictwo ETPCz za lata 2008–2010..., op. cit.,
s. 39-40; M. Balcerzak, Zasada nullum crimen sine lege w kontekście ścigania zbrodni wojennych i zbrodni
przeciwko ludzkości na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Współczesne problemy
praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, red. T. Jasudowicz, M. Balcerzak, i J. KapelańskaPręgowska, Toruń 2009., s. 447-448.
96
Zob. wspólne zdanie odrębne sędziów P. Lorenzena, F. Tulkensa, V. Zagrebelsky, E. Fury-Sandström
oraz D. Popovicia do wyroku ETPC z 19 września 2008 r. w sprawie Korbely v. Hungary, skarga nr 9174/02, p.
2.
97
Zob. wyrok ETPC z 24 lipca 2008 r. w sprawie Kononov v. Latvia, skarga nr 36376/04, p. 125-149.
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Orzekając jednak w składzie Wielkiej Izby, Europejski Trybunał Praw Człowieka zmienił
rozstrzygnięcie „pierwszo-instancyjne”. Nie odnosząc się bezpośrednio do statusu
mieszkańców wioski, wskazał, iż sama ich masowa egzekucja bez postępowania sądowego
stanowiła naruszenie prawa i zwyczajów wojennych, i jako taka winna być uznana za
zbrodnie wojenną98. W odniesieniu do wymogu przewidywalności podał on z kolei, że wobec
rażąco bezprawnego charakteru postępowania w stosunku do mieszkańców Mazie Bati,
skarżący nie mógł nie zdawać sobie sprawy, że działania te mogą być uznane za naruszenie
obowiązującego prawa i zwyczajów wojennych i, konsekwentnie, za zbrodnię wojenną, za
którą – jako dowódcę – będzie go można pociągnąć do odpowiedzialności karnej99. Sprawa ta
idealnie ilustruje, że w zależności od indywidualnych przekonań członków składu
orzekającego, te same fakty i to sama regulacja prawna prowadzić mogą do odmiennych
rozstrzygnięć co do poszanowania przez władze publiczne prawa z art. 7 EKPC, zwłaszcza że
w obu „instancjach” decyzja Europejski Trybunał Praw Człowieka nie była jednomyślna.
1.5. Charakter zasady nullum crimen sine lege
Odnosząc się nieco szerzej do problemu, czy zasady nullum crimen sine lege posiada
absolutną, bezwzględną moc wiążącą na gruncie systemu konwencyjnego, czy też dopuszcza
się od niej pewne wyjątki, niejako tytułem wstępu wskazać należy za L. Garlickim, iż: „[…]
zakaz ingerencji tylko wyjątkowo może mieć absolutny charakter (zob. art. 3 […]), a
korzystanie z każdego prawa i wolności podlegać musi ograniczeniom. Sensem istnienia
Konwencji jest ustalanie i egzekwowanie zasad ustalania tych ograniczeń; trzeba pamiętać, że
choć poszczególne materialne postanowienia Konwencji przyjmują w tym zakresie odmienne
rozwiązania, to niemal wszystkie uzależniają dopuszczalność ustanawiania ograniczeń od –
najpierw – ich legalności, a potem – proporcjonalności”100. Teza ta pada w kontekście

98

Zob. wyrok ETPC z 17 maja 2010 r. w sprawie Kononov v. Latvia, skarga nr 36376/04, p. 188-254. Zob.
także I.K. Kamiński, Zakaz karania bez podstawy prawnej – orzecznictwo ETPCz za lata 2008–2010..., op. cit.,
s. 38-39; M. Balcerzak, „Zasada nullum crimen sine lege w kontekście ścigania zbrodni wojennych i zbrodni
przeciwko ludzkości na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”, op. cit., s. 450-452; M.
Pieszczek, Zasada lex retro non agit w kontekście zbrodni wojennych - rozważania na tle orzeczeń ETPCz w
sprawie Kononov v. Łotwa, „Europejski Przegląd Sądowy”, 2011, nr 6., s. 16-19.
99
Por. wyrok ETPC z 17 maja 2010 r. w sprawie Kononov v. Latvia, skarga nr 36376/04, p. 238. Czytamy
tutaj: „[…] having regard to the flagrantly unlawful nature of the ill-treatment and killing of the nine villagers in
the established circumstances of the operation on 27 May 1944 […], even the most cursory reflection by the
applicant would have indicated that, at the very least, the impugned acts risked being counter to the laws and
customs of war as understood at that time and, notably, risked constituting war crimes for which, as commander,
he could be held individually and criminally accountable”.
100
L. Garlicki, „Artykuł 1 [Obowiązek przestrzegania praw człowieka]”, op. cit., s. 32.
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„negatywnych”

i

„pozytywnych”

obowiązków

państwa

w

zakresie

zapewnienia

poszanowania praw i wolności człowieka oraz prowadzi autora do konkluzji, iż niezależnie od
tego czy dana sprawa rozpatrywana jest w aspekcie pozytywnych czy negatywnych
wymogów, kwestią kluczową jest odpowiednie wyważenie interesu publicznego i
indywidualnego101.
Znamienne, że sam przepis art. 7 EKPC nie przewiduje ograniczeń od zawartego tutaj
prawa podmiotowego, przynajmniej nie na wzór art. 9 ust. 2 EKPC w stosunku do prawa do
wolności wyznania czy art. 10 ust. 2 EKPC w stosunku do prawa do swobody wypowiedzi,
gdzie rzeczywiście można mówić o kryterium legalności (podstawa prawna ograniczenia)
oraz proporcjonalności (konieczność w demokratycznym społeczeństwie w celu ochrony
konkretnego

dobra).

Zwrócić

należy

niemniej

uwagę

na

specyfikę

prawa

do

„przewidywalności konsekwencji prawnokarnych”. Mając w pamięci konwencyjny
obowiązek kryminalizacji, stwierdzić w tym miejscu trzeba, że każdy przepis prawnokarny
wyrażający zakaz określonego postępowania pod groźbą kary stanowi ograniczenie praw i
wolności jednostki – ukierunkowane na zabezpieczenie poszanowania praw i wolności innej
osoby. Przykładowo, w sprawie Kokkinakis przeciwko Grecji przepis prawnokarny
ustanawiający karalność nawracania innych na swoją wiarę stanowił jednocześnie
ograniczenie prawa do wolności wyznania z art. 9 ust. 1 EKPC, w sprawie Flinkkilä i inni
przeciwko Finlandii przepis kryminalizujący bezprawne rozpowszechnianie informacji
dotyczących prywatnego życia osoby trzeciej limitował z kolei prawo do swobody
wypowiedzi z art. 10 ust. 2 EKPC. Zgodnie przy tym z art. 9 ust. 2 EKPC, odpowiednio art.
10 ust. 2 EKPC, ograniczenie takie jest możliwe o ile przewidziane zostało przez ustawę
(szeroko rozumiane prawo), jest niezbędne w społeczeństwie demokratycznym i uzasadnione
ochroną określonej wartości. W zakresie, w jakim mamy w tym kontekście do czynienia z
zakazem prawnokarnym wymóg podstawy prawnej takiego ograniczenia oznacza właśnie
wymóg podstawy prawnej odpowiedzialności karnej. Co wymaga natomiast podkreślenia,
sam przepis prawnokarny nie ogranicza prawa do „przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych”, czy bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki, a wręcz odmiennie –
kształtuje je. Rzec można, że państwo realizuje w ten sposób swój „pozytywny” obowiązek
zapewnienia poszanowania gwarantowanego art. 7 ust. 1 EKPC prawa. O przewidywalności
101

Ibid., s. 32-33. Zob. także m.in. wyrok ETPC z 8 lipca 2003 r. w sprawie Hatton and Others v. the United
Kingdom, skarga nr 36022/97, p. 98; wyrok ETPC z 22 czerwca 2004 r. w sprawie Broniowski and Others v.
Poland, skarga nr 31443/96, p. 144.
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konsekwencji prawnokarnych mówić można bowiem wtedy, gdy katalog czynów karalnych
jest jasno i precyzyjnie zakreślony przez prawo przy jednoczesnym obowiązywaniu zakazu
analogii oraz zakazu retroaktywności. Wówczas to jednostka, posiłkując się ewentualnie
wykładnią sądową lub zasięgając porady prawnika, jest w stanie ustalić obowiązujący zakres
kryminalizacji, mając zarazem pewność, że sąd in concreto dokona takich samych ustaleń. Z
tej

perspektywy

ograniczeniem

prawa

do

bezpieczeństwa

prawnokarnego

będzie

wprowadzanie lub stosowanie przepisów prawnokarnych z mocą wsteczną, dopuszczenie
odpowiedzialności karnej na zasadzie analogii oraz niejasne i nieprecyzyjne prawo. Innymi
słowy, o wyjątku od prawa gwarantowanego art. 7 EKPC mówić należy w przypadku
możliwości pociągnięcia jednostki do odpowiedzialności karnej przy braku przewidywalności
konsekwencji prawnokarnych.
Analizę ewentualnych wyjątków od zasady nullum crimen sine lege rozpocząć należy od
klauzuli norymberskiej. W ramach przypomnienia, przepis art. 7 ust. 2 EKPC zastrzega, że
wymóg, aby podstawa odpowiedzialności karnej była określona przez prawo (krajowe lub
międzynarodowe) w chwili czynu, nie stanowi przeszkody dla przypisania odpowiedzialności
karnej za czyn uznany za karalny w myśl „ogólnych zasad uznanych przez narody
cywilizowane”. Regulacja ta uznawana jest powszechnie za odstępstwo od zakazu
retroaktywnego stosowania prawa karnego. Mając na względzie, że karalność danego
zachowania, tym bardziej grożąca za jego popełnienie sankcja karna, nie jest wprost
określona

przepisami

prawa

powszechnie

obowiązującego

(krajowego

lub

międzynarodowego) na czas czynu, jego konsekwencje prawnokarnego są w rzeczy samej
nieprzewidywalne – nawet jeśli wyrok skazujący znajdowałby usprawiedliwienie w świetle
„ogólnych zasad prawa uznanych przez społeczność międzynarodową”.
Na co zwracano już uwagę, z travaux preparatoire Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka dowiadujemy się, że zastrzeżenie to dodane zostało z uwagi na ustawodawstwo
przyjęte z mocą wsteczną w wyjątkowych okolicznościach II Wojny Światowej celu
potwierdzania przyjętych wówczas zasad norymberskich. Wyjaśnia się zarazem, że status
owych ogólnych zasad jako części prawa międzynarodowego nie był bezsporny, w związku z
czym niezbędne było ich odrębne zaakcentowanie. Z tej perspektywy pod pojęciem prawa
międzynarodowego na gruncie art. 7 ust. 1 EKPC w rachubę wchodziłoby tylko prawo
traktatowe (rozumiane, zgodnie z ogólną, szeroką koncepcją prawa). Zauważyć przy tym
trzeba, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie wyprowadza z art. 7 ust. 2 EKPC
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odrębnej podstawy odpowiedzialności karnej, a przepis ten rozumiany jest przez pryzmat jego
historycznych uwarunkowań102. Nie jest to tym samym generalny wyjątek od zasady
niedziałania prawa karnego wstecz. Pokusić się można o stwierdzenie, że art. 7 ust. 2 EKPC
uznaje – w ramach szczególnego wyjątku – dotychczas nieskodyfikowane zasady
norymberskie, w oparciu o które sądzeni byli zbrodniarze wojenni okresu II Wojny
Światowej, za element prawa międzynarodowego z art. 7 ust. 1 EKPC. Innymi słowy, ust. 2
nie wprowadza odrębnej, samodzielnej podstawy odpowiedzialności karnej jednostki, a
„włącza” owe zasady do pojęcia prawa międzynarodowego z ust. 1, która to kwalifikacja
budzić miała wątpliwości na etapie prac przygotowawczych. Co istotne, takie ujęcie
koresponduje z podnoszoną w orzecznictwie strasburskim potrzebą łącznego odczytywania
obu ustępów art. 7 EKPC103. Taka optyka prowadzi z kolei do konkluzji, że nie każdy czyn
dający się dziś zakwalifikować jako przestępstwo w świetle „ogólnych zasad uznanych przez
narody cywilizowane” może być przedmiotem postępowania karnego i ukarania na podstawie
retroaktywnej ustawy, względnie umowy międzynarodowej, a taki tylko, którego karalność
potwierdziły zasady norymberskie. Mówienie w tym kontekście o „furtce bezpieczeństwa”
tylko w takim zakresie byłoby zatem uzasadnione.
102

Zob. zwłaszcza wyrok ETPC z 18 lipca 2013 r. w sprawach połączonych Maktouf and Damjanović v.
Bosnia and Herzegovina, skarga nr 2312/08 i 34179/08, p. 72. Argumentacja rządu bośniackiego, iż w
przypadku, gdy dany czyn stanowi w chwili jego popełnienia przestępstwo w myśl „ogólnych zasad uznanych
przez narody cywilizowane”, to zakaz retroakcji nie obowiązuje, uznana została przez Europejski Trybunał Praw
Człowieka za błędną właśnie ze wskazaniem na owe historyczne uwarunkowania art. 7 ust. 2 EKPC. Jak
czytamy, „This argument is inconsistent with the travaux préparatoires which imply that Article 7 § 1 can be
considered to contain the general rule of non-retroactivity and that Article 7 § 2 is only a contextual clarification
of the liability limb of that rule, included so as to ensure that there was no doubt about the validity of
prosecutions after the Second World War in respect of the crimes committed during that war”. Zob. także M.A.
Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka..., op. cit., s.
643-644. Odmiennie P. Hofmański, „Artykuł 7 [Zakaz karania bez podstawy prawnej]”, op. cit., 477-479; B.
Kunicka-Michalska, Zasada nullum crimen, nulla poena sine lege w projekcie kodeksu karnego w świetle norm
międzynarodowych, [w:] Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci profesora Mariana Cieślaka, red.
S. Waltoś, Kraków 1993., s. 56; B. Gronowska, „Zakaz retroakcji prawa karnego”, op. cit., s. 352, gdzie
poszukuje się bardziej uniwersalnego zastosowania dla art. 7 ust. 2 EKPC.
103
Zob. wyrok ETPC z 17 maja 2010 r. w sprawie Kononov v. Latvia, skarga nr 36376/04, p. 186, gdzie
stwierdza się: „[…] the two paragraphs of Article 7 are interlinked and are to be interpreted in a concordant
manner […]. Having regard to the subject matter of the case and the reliance on the laws and customs of war as
applied before and during the Second World War, the Court considers it relevant to observe that the travaux
préparatoires to the Convention indicate that the purpose of the second paragraph of Article 7 was to specify
that Article 7 did not affect laws which, in the wholly exceptional circumstances at the end of the Second World
War, were passed in order to punish, inter alia, war crimes so that Article 7 does not in any way aim to pass legal
or moral judgment on those laws […]. In any event, the Court further notes that the definition of war crimes
included in Article 6 (b) of the Charter of the IMT Nuremberg was found to be declaratory of international laws
and customs of war as understood in 1939”. Odpowiednio wyrok ETPC z 20 października 2015 r. w
sprawie Vasiliauskas v. Lithuania, skarga nr 35343/05, p. 188. Zob. także decyzja EKomPC z 13 stycznia 1997
r. w sprawie Touvier v. France, skarga nr 29420/95, czy decyzja ETPC z 24 stycznia 2006 r. w sprawie Penart v.
Estonia, skarga nr 14685/04, które odnoszą się do zbrodni przeciwko ludzkości.
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W powyższym kontekście zwrócić należy jednak uwagę na wyrażany w literaturze
przedmiotu pogląd, iż art. 7 ust. 2 EKPC stanowi jednocześnie wyjątek od wymogu prawnej
podstawy odpowiedzialności karnej, a to umożliwia ukaranie pomimo braku pozytywnego
przepisu prawnego (nawet retroaktywnego) uznającego dany czyn za karalny – tak w prawie
krajowym, jak i międzynarodowym, gdzie punktem odniesienia dla oceny „karalności”
(przyjąć należy, że odpowiednio także wymiaru kary) czynić by należało ustawodawstwo
państw uznawanych za cywilizowane104. Jak podaje P. Hofmański, „Jeśli bowiem określone
zachowanie zabronione jest pod groźbą kary w większości państw uznawanych za
cywilizowane, to zasadne być może podjęcie próby wykazania, że sprawca takiego
zachowania powinien być sankcjonowany, pomimo iż państwo dopuściło się zaniechania
ukształtowania właściwych prawnych podstaw odpowiedzialności karnej. […] W związku z
czym nawet wówczas, gdy sprawca zachowując się w określony sposób realizuje nakaz
wynikający z obowiązującego w czasie jego czynu prawa, to nie może zwalniać go to od
odpowiedzialności karnej w przyszłości, jeśli realizowany przezeń nakaz stoi w sprzeczności
z zasadami akceptowanymi przez cywilizowane narody (por. niemiecką doktrynę dotyczącą
tzw. reguły Radbrucha)”105. Autor zdaje się tu nawiązywać do problemu tzw. strzelców przy
Murze berlińskim, który w strasburskim case law znalazł wyraz w sprawach Streletz, Kessler
i Krenz przeciwko Niemcom oraz K.-H.W. przeciwko Niemcom106. Pomimo istnienia w
krajowym prawie karnym odpowiednich podstaw do przypisania odpowiedzialności karnej
osobom, które dopuściły się czynu zabójstwa człowieka w różnych formach zjawiskowych,
ukształtowana w Niemieckiej Republice Demokratycznej (NRD) praktyka stosowania prawa,
dostosowana do prowadzonej przez państwo represyjnej polityki granicznej, zapewniała
bezkarność funkcjonariuszy publicznych odpowiedzialnych za śmierć osób próbujących
przedostać się do Republiki Federalnej Niemiec (RFN)107. Zważywszy na przedstawione
stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dotyczące art. 7 ust. 2, pogląd ten nie
wydaje się jednak zasadny. Co więcej, analiza uzasadnienia wyroków w wyżej wskazanych
sprawach również nie daje podstaw do takiego twierdzenia.
W ramach wyjaśnienia, sprawa Streletz, Kessler i Krenz przeciwko Niemcom dotyczyła
wysoko postawionych urzędników, odpowiedzialnych za politykę graniczną NRD, którzy po
104

Zob. P. Hofmański, „Artykuł 7 [Zakaz karania bez podstawy prawnej]”, op. cit., s. 470, 477-479.
Ibid., s. 479.
106
Por. J. Zajadło, Odpowiedzialność za mur. Procesy strzelców przy Murze Berlińskim, Gdańsk 2003.
107
P. Hofmański, „Artykuł 7 [Zakaz karania bez podstawy prawnej]”, op. cit., s. 477.
105
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zjednoczeniu Niemiec zostali skazani za podżeganie do zabójstwa osób starających się
przedostać przez Mur berliński do RFN w latach 1971-1989. Sprawa K.-H.W. przeciwko
Niemcom tym się tylko różniła, że skarżący był żołnierzem straży granicznej, wykonującym
rozkazy przełożonych, rzec można – podżeganym do zabójstwa. Choć sprawy te są już
szeroko omówione w literaturze przedmiotu, w miejscu tym warto zwrócić uwagę na
problemy istotne z punktu widzenia niniejszej prawy. Głównym zarzutem podnoszonym w
postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka był tu bowiem brak
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych w chwili czynu. Otóż, wydając rozkazy
strzelania do „uciekinierów”, względnie wykonując te rozkazy, skarżący mieli postępować w
zgodzie z obowiązującym w NRD prawem, a ich zachowanie nie stanowiło wówczas
podstawy odpowiedzialności karnej108. Europejski Trybunał Praw Człowieka nie dopatrzył się
tu jednak naruszenia konwencyjnej zasady nullum crimen sine lege, wskazując na
okoliczność, iż czyny, których dopuścili się skarżący, zostały jasno i precyzyjnie
zdefiniowane w prawie krajowym, a ich przestępczy charakter potwierdzało obowiązujące w
tym czasie prawo międzynarodowe. Odnosząc się do wymogu przewidywalności prawa na
gruncie pierwszej wskazanej sprawy zaznaczono, że skarżący piastując wysokie funkcje
urzędnicze musieli nie tylko znać krajową regulację prawną dotyczącą ochrony życia
ludzkiego oraz odpowiadające jej zobowiązania międzynarodowe, ale być zarazem świadomi
powszechnej krytyki prowadzonej w NRD polityki granicznej. Europejski Trybunał Praw
Człowieka nie omieszkał podkreślić, że to właśnie oni brali czynny udział w kształtowaniu
owej polityki i praktyki stosowania prawa. Jakkolwiek w drugiej ze spraw zwrócono uwagę
na odmienną pozycję skarżącego w strukturze enerdowskiego aparatu bezpieczeństwa, to
przyjmując, że prawodawstwo dotyczące ochrony życia ludzkiego było dla wszystkich
dostępne, a każdy obywatel NRD miał zarazem świadomość restrykcyjnej polityki granicznej,
uznano, że przystępując do służby wojskowej powinien liczyć się z tym, że będzie strzelał do
nieuzbrojonych ludzi, a to – że będzie „zabijał”. Działanie w ramach rozkazu nie zostało
uznane za okoliczność usprawiedliwiającą – z uwagi na rażącą sprzeczność jego treści z
krajowymi i międzynarodowymi zasadami ochrony praw człowieka109. Znamienne, że

108

Zob. wyrok ETPC z 22 marca 2001 r. w sprawach połączonych Streletz, Kessler and Krenz v. Germany,
skarga nr 34044/96, 35532/97 i 44801/98, p. 27-45, oraz wyrok ETPC z 22 marca 2001 r. w sprawie K.-H.W. v.
Germany, skarga nr 37201/97, p. 21-36, gdzie przedstawia się obowiązujący w NRD stan prawny.
109
Por. M. Królikowski, O dopuszczalności retroaktywnego stosowania wykładni w prawie karnym.
Przypadek strzelców przy murze berlińskim, [w:] Teoria i praktyka wykładni prawa. Materiały Konferencyjne,
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Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał zarazem prawo sądów krajowych do takiej
interpretacji prawa obowiązującego w poprzednim reżimie, która dostosowuje je do nowych
warunków demokratycznego państwa prawa. Jak zaznaczył, rozumowanie odmienne
prowadziłoby do podważenia zasad, na których opiera się konwencyjny system ochrony praw
człowieka110. Odpowiednio, o czym była już mowa w poprzedniej części pracy, praktyka
stosowania prawa, która stoi w rażącej sprzeczności z podstawowymi prawami człowieka,
przede wszystkim zaś prawem do życia, któremu państwo-strona Konwencji winno zapewnić
skuteczną ochroną prawną, w tym poprzez wprowadzenie i egzekwowanie zakazów
prawnokarnych, nie może być objęta ochroną z art. 7 EKPC, a to nie można jej uznać za
„prawo” na gruncie tego przepisu. Odmienne podejście godziłoby, zdaniem Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka, w przedmiot i cel art. 7 EKPC, którym jest zapewnienie, aby nikt
nie został poddany arbitralnemu ukaraniu111. Stwierdza się ostatecznie, że konsekwencje
prawnokarne czynów, których dopuścili się skarżący, były do ustalenia już na podstawie
red. P. Winczorek, Warszawa 2005., s. 236-238, gdzie rozważa się pod tym kątem instytucję błędu co do
bezprawności.
110
Zob. wyrok ETPC z 22 marca 2001 r. w sprawach połączonych Streletz, Kessler and Krenz v. Germany,
skarga nr 34044/96, 35532/97 i 44801/98, p. 81-83, gdzie czytamy: „The Court considers that it is legitimate for
a State governed by the rule of law to bring criminal proceedings against persons who have committed crimes
under a former regime; similarly, the courts of such a State, having taken the place of those which existed
previously, cannot be criticised for applying and interpreting the legal provisions in force at the material time in
the light of the principles governing a State subject to the rule of law. […] the Court reiterates that for the
purposes of Article 7 § 1, however clearly drafted a provision of criminal law may be, in any legal system, there
is an inevitable element of judicial interpretation. There will always be a need for elucidation of doubtful points
and for adaptation to changing circumstances […]. Admittedly, that concept applies in principle to the gradual
development of case-law in a given State subject to the rule of law and under a democratic regime, factors which
constitute the cornerstones of the Convention, as its preamble states […], but it remains wholly valid where, as in
the present case, one State has succeeded another. Contrary reasoning would run counter to the very principles
on which the system of protection put in place by the Convention is built”. Odpowiednio wyrok ETPC z 22
marca 2001 r. w sprawie K.-H.W. v. Germany, skarga nr 37201/97, p. 84-86.
111
Mianowicie, „The Court notes in that connection that the first sentence of Article 2 § 1 of the Convention
enjoins States to take appropriate steps to safeguard the lives of those within their jurisdiction. That implies a
primary duty to secure the right to life by putting in place effective criminal-law provisions to deter the
commission of offences which endanger life, backed up by law-enforcement machinery for the prevention,
suppression and sanctioning of breaches of such provisions […]. The Court considers that a State practice such
as the GDR’s border-policing policy, which flagrantly infringes human rights and above all the right to life, the
supreme value in the international hierarchy of human rights, cannot be covered by the protection of Article 7 §
1 of the Convention. That practice, which emptied of its substance the legislation on which it was supposed to be
based, and which was imposed on all organs of the GDR, including its judicial bodies, cannot be described as
» law « within the meaning of Article 7 of the Convention. The Court, accordingly, takes the view that the
applicants, who, as leaders of the GDR, had created the appearance of legality emanating from the GDR’s legal
system but then implemented or continued a practice which flagrantly disregarded the very principles of that
system, cannot plead the protection of Article 7 § 1 of the Convention. To reason otherwise would run counter to
the object and purpose of that provision, which is to ensure that no one is subjected to arbitrary prosecution,
conviction or punishment”. Tak wyrok ETPC z 22 marca 2001 r. w sprawach połączonych Streletz, Kessler and
Krenz v. Germany, skarga nr 34044/96, 35532/97 i 44801/98, p. 86-88; wyrok ETPC z 22 marca 2001 r. w
sprawie K.-H.W. v. Germany, skarga nr 37201/97, p. 89-90.
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prawa krajowego, tym bardziej w oparciu o prawo międzynarodowe. Z tego też powodu
analiza z punktu widzenia art. 7 ust. 2 EKPC w ogóle nie była prowadzona112.
Jak wynika z powyższego, osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa nie może polegać
na ustabilizowanej, przewidywalnej praktyce stosowania prawa przez władze państwową w
celu obrony swych interesów, jeśli praktyka ta w sposób jaskrawy narusza podstawowe prawa
człowieka. Gdy porówna się tymczasem sprawy Streletz, Kessler i Krenz przeciwko Niemcom
oraz K.-H.W. przeciwko Niemcom z wcześniej referowaną sprawą Kafkaris przeciwko
Cyprowi, to widać doskonale, że okolicznością różnicującą, przemawiającą za odrzuceniem
ukształtowanej, przewidywalnej praktyki stosowania prawa, jest właśnie sprzeczność tejże z
podstawowymi prawami człowieka. Reguła Radbrucha, zasada lex iniustissima non est lex,
daje się tu zatem zidentyfikować113. Nie jest to jednak argument przemawiający za skazaniem
w oparciu o samą klauzulę norymberską, a raczej kryterium, w oparciu o które weryfikuje się
istniejącą w prawie krajowym lub międzynarodowym podstawę skazania, swoista reguła
walidacyjna przesądzająca o tym, jakie elementy szeroko rozumianego „prawa” winno się
brać pod uwagę przy rekonstrukcji podstawy odpowiedzialności karnej. Prawo pozostające w
rażącej sprzeczności z podstawowymi prawami człowieka nie może tworzyć ram prawnych
bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki. Jeśli w prawie krajowym lub międzynarodowym
obowiązuje przepis uznający dane zachowanie za karalne, a istnieją jednocześnie podstawy
prawne – w prawie pisanym, bądź niepisanym – do uznania danego zachowania za legalne, to
owe okoliczności wyłączające przestępczość czynu mogą zostać pominięte przy ocenie
odpowiedzialności karnej na zasadzie lex iniustissma non est lex. Byłaby to tym samym
samodzielna podstawa służąca nie do przypisania jednostce odpowiedzialności karnej w
oparciu o „ogólne zasady uznane przez narody cywilizowane”, a samodzielna podstawa do
wyłączenia ukształtowanych w prawie krajowym okoliczności legalizujących in concreto
zachowanie, które co do zasady uznaje się za karalne114. Mając tymczasem na uwadze, że
pominięta praktyka stosowania prawa była istotną determinantą podejmowanego przez
skarżących działania, mówić możnaby co najwyżej o fikcji przewidywalności w oparciu o
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Por. wyrok ETPC z 22 marca 2001 r. w sprawach połączonych Streletz, Kessler and Krenz v. Germany,
skarga nr 34044/96, 35532/97 i 44801/98, p. 89, 107-108; wyrok ETPC z 22 marca 2001 r. w sprawie K.-H.W. v.
Germany, skarga nr 37201/97, p. 91, 113-114.
113
Zob. także M. Królikowski, „O dopuszczalności retroaktywnego stosowania wykładni w prawie karnym.
Przypadek strzelców przy murze berlińskim”, op. cit., s. 234, 238.
114
Por. także Ibid., s. 242.
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pozostały stan prawny. Nawet po konsultacji z prawnikiem odpowiedzialność karna nie
byłaby tutaj do przewidzenia115.
W miejscu tym warto się jeszcze przyjrzeć sprawom S. W. przeciwko Wielkiej Brytanii
oraz C. R. przeciwko Wielkiej Brytanii, na gruncie których Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka mierzył się z podobnym problemem. Skarżący zostali skazani za przestępstwo
zgwałcenia (usiłowania zgwałcenia), gdzie ofiarą była żona skarżącego. O ile karalność
samego czynu nie budziła wątpliwości, to w angielskim common law istniał tzw. immunitet
małżeński, w myśl którego mąż nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za
zgwałcenie swojej żony. Przepis prawnokarny przewidywał sankcję karną za „bezprawny
stosunek seksualny”, począwszy natomiast od XVIII w. zwykło się twierdzić, że współżycie
w ramach małżeństwa co do zasady jest zgodne z prawem, a to – nie jest bezprawne. W latach
70. XX w. orzecznictwo sądowe zaczęło wypracowywać odstępstwa od rzeczonego
immunitetu, jednak w chwili popełnienia przez skarżących swych czynów w dalszym ciągu
była ona rozpoznawana116. W postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
zarzucono naruszenie art. 7 ust. 1 EKPC i wynikającego stąd zakazu retroakcji w prawie
karnym. W ślad za władzami państwowymi Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjął tym
niemniej, że ważność “immunitetu małżeńskiego” już w chwili czynu była wątpliwa,
ponieważ orzecznictwo wprowadzało w tym zakresie postępowe zmiany, a skarżący, choćby
z pomocą prawnika, mógł przewidzieć, że jego zachowanie spotka się z odpowiedzialnością
karną. Rozstrzygniecie sądu krajowego uznane zostało za kontynuację „rozpoznawalnego
kierunku rozwoju orzecznictwa” (perceptible line of case law development), stopniowo
zawężającego zakres zastosowania kontratypu godzącego w chronioną na gruncie
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka godność i wolność seksualną jednostki. Podkreślone
zarazem zostało, że przestępstwo zgwałcenia ma szczególnie okrutny charakter, w związku z
czym rozstrzygnięcie sądów krajowych, iż podlega ono karze niezależnie od statusu ofiary,
nie może być uznane za sprzeczne z przedmiotem i celem art. 7 EKPC, a to gwarancją, że nikt
nie zostanie poddany arbitralnemu ściganiu, skazaniu i ukaraniu. Rezygnacja z tzw.
immunitetu małżeńskiego uznana została za zgodną nie tylko z cywilizowaną koncepcją
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Tak również zdanie częściowo odrębne sędziego C. Baretto do wyroku ETPC z 22 marca 2001 r. w
sprawie K.-H.W. v. Germany, skarga nr 37201/97.
116
Zob. wyrok ETPC z 22 listopada 1995 r. w sprawie S.W. v. The United Kingdom, skarga nr 20166/92, p.
19-27, oraz wyrok ETPC z 22 listopada 1995 r. w sprawie C.R. v. The United Kingdom, skarga nr 20190/92, p.
16-25, gdzie przedstawia się obowiązujący w czasie czynu stan prawny.
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małżeństwa, ale także, przede wszystkim, założeniami Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka117.
Można mieć wątpliwości, czy „rozpoznawalny kierunek rozwoju orzecznictwa” stanowi
wystarczającą podstawę przyjęcia, że konsekwencje prawnokarne były w przytoczonych
sprawach przewidywalne, nawet z punktu widzenia prawnika. Wprowadzenie wyjątku od
zasady stanowi raczej potwierdzenie jej ważność118. Wydaje się w związku z tym, że
odwołanie do celu i przedmiotu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka stanowi swoisty
wyjątek od konwencyjnej zasady nullum crimen sine lege, uzasadniający przypisanie sprawcy
odpowiedzialności karnej, pomimo braku przewidywalności konsekwencji prawnokarnych w
chwili czynu.
Przywołując w tym miejscu wskazane przez L. Garlickiego ogólne zasady ograniczania
praw i wolności człowieka, czyli legalność i proporcjonalność, to o ile z pierwszym kryterium
byłby powyżej problem, drugi wchodziłby niewątpliwie w rachubę. Skoro prawo do
bezpieczeństwa prawnokarnego nie może prowadzić do rozstrzygnięcia skutkującego
rażącym pogwałceniem innych praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw
Człowieka, mówić tu można właśnie o zasadzie stosunkowości. Zauważyć niemniej trzeba, że
w przypadku tym nie tyle chodzi o odpowiednie wyważenie interesu publicznego i
indywidualnego, co dwóch konkurujących ze sobą dóbr indywidualnych. Z jednej strony jest
to bowiem prawo do bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki, z drugiej zaś prawo osoby
pokrzywdzonej, któremu odmawia się ochrony prawnej, stricte prawnokarnej, także
117

Jak czytamy, „The decisions of the Court of Appeal and then the House of Lords did no more than
continue a perceptible line of case-law development dismantling the immunity of a husband from prosecution for
rape upon his wife […]. Moreover, there was an evident evolution, which was consistent with the very essence
of the offence, of the criminal law through judicial interpretation towards treating such conduct generally as
within the scope of the offence of rape. This evolution had reached a stage where judicial recognition of the
absence of immunity had become a reasonably foreseeable development of the law […] The essentially debasing
character of rape is so manifest that the result of the decisions of the Court of Appeal and the House of Lords –
that the applicant could be convicted of attempted rape, irrespective of his relationship with the victim – cannot
be said to be at variance with the object and purpose of Article 7 (art. 7) of the Convention, namely to ensure that
no one should be subjected to arbitrary prosecution, conviction or punishment […]. What is more, the
abandonment of the unacceptable idea of a husband being immune against prosecution for rape of his wife was
in conformity not only with a civilised concept of marriage but also, and above all, with the fundamental
objectives of the Convention, the very essence of which is respect for human dignity and human freedom. […] In
short, the Court, like the Government and the Commission, finds that the Crown Court’s decision that the
applicant could not invoke immunity to escape conviction and sentence for rape upon his wife did not give rise
to a violation of his rights under Article 7 para. 1 (art. 7-1) of the Convention”. Tak wyrok ETPC z 22 listopada
1995 r. w sprawie S.W. v. The United Kingdom, skarga nr 20166/92, p. 19-27; wyrok ETPC z 22 listopada 1995
r. w sprawie C.R. v. The United Kingdom, skarga nr 20190/92, p. 16-25.
118
Orzeczenie to poddaje się krytyce również w literaturze angielskiej. Zob. A. Ashworth, Principles of
criminal law..., op. cit., s. 72-73.
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zaspokojenia poczucia sprawiedliwości poprzez potwierdzenie „karygodności” danego czynu
oraz kompensacji. Innymi słowy, o ile zaspokojenie funkcji ochronnej, sprawiedliwościowej i
kompensacyjnej prawa karnego sprzyja również interesowi publicznemu, tak nie on jest tutaj
na pierwszym planie. Przepisy prawnokarne funkcjonują tutaj w płaszczyźnie horyzontalnej,
określając wzajemne relację pomiędzy jednostkami. Tylko na marginesie godzi się
wspomnieć o kolektywnym prawie do prawdy i walce z bezkarnością najpoważniejszych
przypadków naruszenia praw człowieka, które podnosi się niekiedy, również w strasburskim
case

law,

w

prawnokarnego

119

opozycji

do

indywidualnego

prawa

jednostki

do

bezpieczeństwa

. Na gruncie systemu konwencyjnego przejawia się to jednak, przede

wszystkim, w owym obowiązku państw-stron Konwencji do zapewnienia skutecznej ochrony
prawnokarnej120. Zastanawiać się można, czy identyfikowany tutaj wyjątek od wymogu
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych nie jest ukierunkowany na „pomoc” w
wywiązywaniu się przez nie z tego obowiązku.
Jakkolwiek przypisanie sprawcy odpowiedzialności karnej z pominięciem niektórych
elementów obowiązującego w czasie czynu stanu prawnego jako sprzecznych z wartościami
leżącymi u podstaw Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, uznać można za
przewidywalne w świetle „ogólnych zasad uznanych przez narody cywilizowane”, tak jest to
niewątpliwie konstrukcja odmienna, niewynikająca bezpośrednio z art. 7 ust. 2 EKPC. Być
może z uwagi na tę zbieżność niektórzy przedstawiciele doktryny starają się właśnie uczynić
ten przepis podstawą legalności ograniczenia zasady nullum crimen sine lege. Bardziej
adekwatne wydawałoby się tu jednak sięgnięcie po generalną klauzulę zakazu nadużywania
prawa z art. 17 EKPC, w myśl którego: „Żadne z postanowień niniejszej Konwencji nie może
być interpretowane jako przyznanie jakiemukolwiek Państwu, grupie lub osobie prawa do
podjęcia działań lub dokonania aktu zmierzającego do zniweczenia praw i wolności
wymienionych w niniejszej Konwencji, albo ich ograniczenia w większym stopniu, niż to
przewiduje Konwencja”. Powoływanie się na prawo do bezpieczeństwa prawnokarnego, w
sytuacji gdy pociąga to za sobą zaprzeczenie ochrony podstawowych praw i wolności
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Zob. zwłaszcza zdanie odrębne sędzi J. Ziemele do wyroku ETPC z 20 października 2015 r. w
sprawie Vasiliauskas v. Lithuania, skarga nr 35343/05, p. 27, gdzie czytamy: „While maintaining the rule-of-law
standard that Article 7 provides, it is particularly important that this Court, at the level of the presentation of facts
and the choice of methodology and issues, is guided by these broader principles regarding the right to truth and
prohibition of impunity”.
120
Por. K. Holy, Prawo międzynarodowe publiczne wobec amnestii, Warszawa 2015., s. 75-77; A. SeibertFohr, Prosecuting Serious Human Rights Violations, Oxford 2009., s. 114-115.
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człowieka, których naruszenie winno być na gruncie systemu konwencyjnego zakazane pod
groźbą kary, zdaje się wypełniać znamiona takiego nadużycia. Zastrzec przy tym wypada, że
pogląd ten nie jest obecny w samym orzecznictwie strasburskim, gdzie art. 17 EKPC zwykło
się przywoływać w odniesieniu do art. 10 i 11 EKPC. Choć jego zakres zastosowania
ogranicza się tutaj do sytuacji szczególnie wyjątkowych 121, tak zakreślony wyżej problem
braku ochrony prawnokarnej w sytuacji szczególnie rażącego naruszenia praw człowieka
spełniałby ten warunek.
O czym była już mowa w pierwszej części pracy, podstawy horyzontalnego ważenia
kolidujących ze sobą praw człowieka doszukać się również można w samej koncepcji
przewidywalności prawa, gdzie przewidywalność nie ma charakteru absolutnego, a
racjonalny, rozsądny. W sytuacji, gdy prawo do bezpieczeństwa prawnokarnego koliduje z
innym prawem chronionym na łamach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Europejski
Trybunał Praw Człowieka uzgadniać ma stopień przewidywalności z oczekiwanym
poziomem ochrony naruszonego przestępstwem prawa122. O ile zasadą ma być tutaj
przewidywalność konsekwencji prawnokarnych, tak in concreto jednostka może w ogóle
zostać pozbawiona ochrony wynikającej z art. 7 ust. 1 EKPC.
1.6. Podsumowanie
Stwierdzić należy w ramach podsumowania, że nawet po konsultacji z prawnikiem
jednostka może nie uzyskać pewnej informacji na temat prawnokarnej relewantności danego
zachowanie. Każdy wyrażany na czas czynu pogląd interpretacyjny odnośnie istoty danego
przestępstwa stanowić może podstawę przypisania jednostce odpowiedzialności karnej. Chcąc
uchronić się przed sankcją karną winna się ona wystrzegać wszystkich zachowań, które jawią
się na tej podstawie jako potencjalnie karalne. Skoro w orzecznictwie lub literaturze
przedmiotu znaleźć można było informację o kwalifikacji danego zachowania jako czyn
zabroniony pod groźbą kary, to jednostka nie będzie mogła się bronić ze wskazaniem na
naruszenie wymogu fair warning. W szczególnych sytuacjach, jeśli brak kryminalizacji w
sposób rażący godziłby w podstawowe wartości, na których opiera się Europejska Konwencja
121

Zob. wyrok ETPC z 16 marca 2006 r. w sprawie Ždanoka v. Latvia, skarga nr 58278/00, p. 99; wyrok
ETPC z 15 października 2015 r. w sprawie Perinçek v. Switzerland, skarga nr 27510/08, p. 113-114. Zob. także
L. Garlicki, Artykuł 17 [Zakaz naduzycia praw], [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności. Tom I. Komentarz do artykułów 1–18, red. L. Garlicki, Warszawa 2010., s. 816-820; M.A. Nowicki,
Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka..., op. cit., s. 973-977.
122
C. Peristeridou, The principle of legality in European criminal law..., op. cit., s. 99.
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Praw Człowieka, wymóg przewidywalności sankcji karnej w ogóle może nie być brany pod
uwagę przy ocenie odpowiedzialności karnej. Sprawa Radio France i inni przeciwko Francji
służyć może z kolei jako przykład, że odstąpienie od dotychczasowego dorobku
interpretacyjnego może zostać zaakceptowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka
także wtedy, gdy uwolnienie od odpowiedzialności karnej nie pozostawałoby w rażącej
sprzeczności

z

podstawowymi

prawami

człowieka.

Mając

jednak

na

względzie

rozstrzygnięcia w sprawach Pessino przeciwko Francji oraz Dragotoniu i Militaru-Pidhorni
przeciwko Rumunii uznać to należy za wyjątek potwierdzający regułę. Z perspektywy
jednostki bardziej optymalne wydaje się tym niemniej, niestety, kierowanie anglosaską zasadą
„cienkiego lodu”, thin-ice principle, czyli unikanie wszelkich zachowań uznawanych za
społecznie naganne. Jeśli bowiem zakres kryminalizacji miałby ulec in concreto rozszerzeniu
w stosunku do tego, co dotychczas można było ustalić na podstawie orzecznictwa i
piśmiennictwa, to najpewniej w tym kierunku.
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2. Unijny system ochrony praw człowieka
2.1. Uwagi wstępne
Mówiąc współcześnie o europejskim systemie ochrony praw człowieka mieć należy na
myśli dwa równoległe systemy – jeden istniejący w ramach Rady Europy, oparty na
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, oraz drugi ustanowiony przez prawo Unii
Europejskiej, przede wszystkim Kartę Praw Podstawowych EU. Na co zwracano już przy tym
uwagę, w obu przypadkach zakres gwarancji jest zasadniczo zbieżny. System unijny od
samego początku uwzględniał katalog praw gwarantowanych Europejską Konwencją Praw
Człowieka, w tym dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Głównym zadaniem Rada Europy była właśnie promocja i ochrona praw podstawowych
jednostki, w związku z czym Europejski Trybunał Praw Człowieka (do 1998 r. także
Europejska Komisja Praw Człowieka) był instytucją wyspecjalizowaną w zakresie praw
człowieka.

Odmiennie

wyglądała

sytuacja

w

przypadku

Wspólnot

europejskich,

poprzedzających utworzenie Unii Europejskiej. Prawa podstawowe nie były przedmiotem
regulacji traktatowych123, niemniej począwszy od lat 70-tych XX w. ówczesny Trybunał
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zaczął uwzględniać w swym orzecznictwie także tę
kwestię124. Choć podkreślał autonomię wspólnotowych zasad ochrony praw człowieka, zwykł
zarazem wskazywać, iż ich źródłem są wspólne tradycje konstytucyjne państw członkowskich
oraz – właśnie – Europejska Konwencja Praw Człowieka125.
Dziś, o czym była mowa we wprowadzeniu do niniejszej pracy, art. 6 TUE wprost
wskazuje, że unijny system ochrony praw człowieka opiera się zarówno na Karcie Praw

123

Chodzi tu mianowicie o traktat paryski z 18 kwietnia 1951 r. powołujący do życia Europejską Wspólnota
Węgla i Stali oraz traktaty rzymskie z 1957 r., a to Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą
oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom).
124
W początkowym okresie funkcjonowania Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich odmawiał
ustosunkowania się do podnoszonych przez stronę zarzutów naruszenia praw podmiotowych ze wskazaniem na
brak właściwości. Rozwój Wspólnot europejskich i towarzyszący temu przyrost regulacji prawnych sprawiły, iż
zapewnienie obywatelom państw członkowskich ochrony przed prawem wspólnotowym naruszającym ich prawa
podstawowe stało się konieczne. Uznanie pierwszeństwa prawa wspólnotowego w razie kolizji z prawem
krajowym wymagało uznania na płaszczyźnie wspólnotowej ochrony praw człowieka – co najmniej w stopniu
gwarantowanym na płaszczyźnie krajowej. Zob. I. Malinowska, Prawa człowieka w Unii Europejskiej,
Warszawa 2005., s. 33-39.
125
Zob. wyrok TS z 12 listopada 1969 r. w sprawie 29/69, Stauder v. Stadt Ulm, ECLI:EU:C:1969:57;
wyrok TS z 17 grudnia 1970 r. w sprawie 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr- und
Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, ECLI:EU:C:1970:114.
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Podstawowych (ust. 1)126, jak i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (ust. 3)127. Co
więcej, przepis art. 52 ust. 3 zdanie pierwsze KPP ustanawia ogólną regułę interpretacyjną
postanowień Karty Praw Podstawowych, zgodnie z którą prawa odpowiadające prawom
zagwarantowanym w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka interpretować należy z
uwzględnieniem systemu konwencyjnego. Tak też jest w przypadku zasady nullum crimen
sine lege. Odrębna analiza unijnego systemu ochrony praw człowieka z tego powodu wydaje
się jednak wskazana, że może on wprowadzać gwarancję dalej idącą. Zgodnie bowiem ze
zdaniem drugim art. 52 ust. 3 KPP owa ogólna reguła interpretacyjna nie stanowi przeszkody,
aby prawo unijne przyznawało im szerszą ochronę. Poziom ochrony przyjęty na gruncie
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka uznać zatem należy za pewne minimum, które Unia
Europejska powinna jednostce zapewnić. Analiza ta pozwoli zarazem zweryfikować, na ile
konwencyjny standard ochrony praw człowieka może nosić miano uniwersalnego standardu
europejskiego. Z drugiej strony, instytucje unijne nie tylko sprawują nadzór nad
przestrzeganiem praw człowieka przez państwa członkowskie UE, ale same wchodzą w
relacje z jednostkami, które podlegać będą weryfikacji z punktu widzenia poszanowania
podstawowych praw człowieka. Przeprowadzona analiza ujawni tym samym, jak
konwencyjny standard minimalny realizowany jest w unijnych warunkach.
Zauważyć jednocześnie należy, że na gruncie systemu unijnego sam mechanizm
kontrolny wygląda nieco inaczej. Przestrzeganie postanowień Karty Praw Podstawowych
przez państwa członkowskie UE nie podlega kontroli sądowej w trybie skarg indywidualnych.
Do Trybunału Sprawiedliwości UE może wystąpić Komisja Europejska albo inne państwo
członkowskie (art. 258-259 TfUE), a jednostka ma tu co najwyżej możliwość wniesienia
nieformalnego wniosku o wszczęcie stosownego postępowania128. Samej jednostce przyznaje
się tymczasem prawo wystąpienia ze skargą na akt unijny, który bezpośrednio dotyczy jej

126

Zgodnie z tym przepisem: „Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw
podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku, w brzmieniu dostosowanym 12 grudnia 2007 roku w
Strasburgu, która ma taką samą moc prawną jak Traktaty. […] Prawa, wolności i zasady zawarte w Karcie są
interpretowane zgodnie z postanowieniami ogólnymi określonymi w tytule VII Karty regulującymi jej
interpretację i stosowanie oraz z należytym uwzględnieniem wyjaśnień, o których mowa w Karcie, które
określają źródła tych postanowień.”.
127
Zgodnie z tym przepisem: „Prawa podstawowe, zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolności oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych Państwom
Członkowskim, stanowią część prawa Unii jako zasady ogólne prawa”.
128
Por. N. Półtorak, Komentarz do art. 258, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t.
III. Art. 223-358, red. A. Wróbel, Warszawa 2012., s. 264-266; I. Malinowska, Prawa człowieka w Unii
Europejskiej..., op. cit., s. 98-99.
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praw, żądając jego unieważnienia (art. 263 ust. 4 TfUE129). Z tego też powodu naruszenie
zasady nullum crimen sine lege pojawiać się będzie w orzecznictwie Trybunału
Sprawiedliwości UE przede wszystkim z perspektywy prawa antymonopolowego, w ramach
którego zapadają tego typu akty (decyzje), a na które rozciąga się tutaj gwarancje właściwe
dla prawa karnego.
2.2. Status zasady nullum crimen sine lege
Podobnie jak w przypadku konwencyjnego systemu ochrony praw człowieka, o statusie
zasady nullum crimen sine lege jako jednego z podstawowych praw człowieka na gruncie
systemu unijnego przesądza samo jej ujęcie w instrumencie poświęconym tej tematyce.
Zwrócić należy przy tym uwagę, że Karta Praw Podstawowych posługuje się tutaj pojęciem
praw podstawowych, w ramach którego wyodrębnia się w dalszej kolejności prawa, wolności
i zasady130. Mając na względzie, że ujęcie to różni się od przyjętego na gruncie Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka, status unijnej zasady nullum crimen sine lege wymaga w tym
zakresie odrębnej analizy.
Prawa i wolności człowieka określane są na gruncie prawa unijnego pojęciem praw
podstawowych, mającego rzecz jasna tożsame znaczenie131. Karta Praw Podstawowych
rozróżnia tymczasem trzy kategorie owych praw, a to prawa sensu stricto, wolności oraz
zasady. Podział taki znajduje się zresztą również w art. 6 ust. 1 TUE. Podobnie przy tym jak
na gruncie systemu konwencyjnego, prawa sensu stricto i wolności stanowią właściwie jedną
kategorię normatywną. Także tutaj mówi się generalnie o prawie podmiotowych jednostki,
którego ochrona w zależności od okoliczności danej sprawy wymagać będzie podjęcia ze
strony państwa pewnych działań pozytywnych (prawo sensu stricto) lub zaniechania
podejmowania określonych działań (prawo wolnościowe)132. Właściwy podział praw
podstawowych obejmuje tym samym prawa (jako prawa sensu strico i wolności) oraz
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Zgodnie z tym przepisem: „Każda osoba fizyczna lub prawna może wnieść, na warunkach
przewidzianych w akapitach pierwszym i drugim, skargę na akty, których jest adresatem lub które dotyczą jej
bezpośrednio i indywidualnie oraz na akty regulacyjne, które dotyczą jej bezpośrednio i nie wymagają środków
wykonawczych”.
130
Zob. preambuła KPP UE, akapit VIII: „Unia uznaje zatem prawa, wolności i zasady wymienione
poniżej”.
131
Zob. także B. Banaszak, Prawo konstytucyjne..., op. cit., s. 367-368.
132
C. Mik, Karta Praw Podstawowych: wyznaczniki standardów ochronnych, [w:] Ochrona Praw
Podstawowych w Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2008., s. 71-72.
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zasady133. O tym z kolei, że uznanie danego prawa podstawowego za prawo lub zasadę
pociąga za sobą odmienne skutki prawne, przesądza art. 52 ust. 5 KPP, w myśl którego:
„Postanowienia niniejszej Karty zawierające zasady mogą być wprowadzane w życie przez
akty prawodawcze i wykonawcze przyjęte przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne
Unii oraz przez akty Państw Członkowskich, gdy wykonują one prawo Unii, korzystając ze
swoich odpowiednich uprawnień. Można się na nie powoływać w sądzie jedynie w celu
wykładni tych aktów i kontroli ich legalności”. W Wyjaśnieniach do art. 52 ust. 5 KPP
czytamy odpowiednio, iż: „Ustęp 5 wyjaśnia różnicę między » prawami « a » zasadami «
określonymi w Karcie. Zgodnie z tym rozróżnieniem respektuje się prawa subiektywne, a
zasad przestrzega (artykuł 51 ustęp 1). Zasady mogą być wykonywane poprzez akty
prawodawcze lub wykonawcze (przyjęte przez Unię zgodnie z jej uprawnieniami oraz
Państwa Członkowskie jedynie gdy wykonują prawo Unii); stają się one zatem istotne dla
sądów i trybunałów jedynie wtedy, gdy akty takie są interpretowane lub poddawane kontroli.
Nie stanowią one podstawy do żadnych praw bezpośrednich do podejmowania działań
pozytywnych przez instytucje Unii lub władze Państw Członkowskich”. W konsekwencji,
zasady, odmiennie od praw, nie przyznają jednostkom żadnych uprawnień możliwych do
bezpośredniego dochodzenia przed sądem134.
Zważywszy teraz, że przepis art. 49 KPP tytułuje się: „zasady legalności oraz
proporcjonalności kar do czynów zabronionych pod groźbą kary” 135, powziąć można
wątpliwość co do statusu zasady nullum crimen sine lege – jako zasady legalności – na
gruncie systemu unijnego. Co istotne, jako prawo podstawowe o statusie zasady
bezpieczeństwo prawnokarne byłoby prawem nie-egzekwowalnym. Problem ten znajduje
jednak rozstrzygniecie w art. 52 ust. 3 KPP, który w sposób jednoznaczny przesądza, że
prawom gwarantowanym Europejską Konwencją Praw Człowieka prawo unijne nie może
133

Ibid., s. 66-67; A. Bodnar, Karta Praw Podstawowych: zróżnicowany charakter prawny postanowień
Karty i ich skutki dla jednostek, sądów oraz ustawodawcy, [w:] Ochrona Praw Podstawowych w Unii
Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2008., s. 147.
134
C. Mik, „Karta Praw Podstawowych: wyznaczniki standardów ochronnych”, op. cit., s. 66-67; A.
Bodnar, „Karta Praw Podstawowych: zróżnicowany charakter prawny postanowień Karty i ich skutki dla
jednostek, sądów oraz ustawodawcy”, op. cit., s. 147. Zob. także A. Wróbel, Objaśnienia do art. 51, [w:] Karta
Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa 2013., s. 1325-1326, gdzie –
nawiązując do podziału norm prawnych na reguły oraz zasady prawne – prawa i wolności kwalifikuje się jako
reguły, stojące w opozycji do zasad.
135
Jakkolwiek na gruncie prawa unijnego każda wersja językowa jest tekstem autentycznym, tak warto
dodać, że anglojęzyczna wersja Karty Praw Podstawowych również posługuje się pojęciem zasady – principle
(w opozycji do prawa sensu stricto – right i wolności – freedom). Tytuł ten brzmi mianowicie: Principles of
legality and proportionality of criminal offences and penalties.
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przyznawać węższego zakresu ochrony. W literaturze przedmiotu mówi się w tym kontekście
o negatywnym kryterium przypisania danemu prawu podstawowemu statusu zasady, a to o
zakazie kwalifikowania w ten sposób tych praw podstawowych, które w myśl art. 52 ust. 2 i 3
KPP są „prawami” na gruncie Traktatów unijnych lub systemu konwencyjnego136. Jakkolwiek
art. 52 ust. 3 KPP mówi ogólnie o „prawach” gwarantowanych Europejską Konwencją Praw
Człowieka, tak w Wyjaśnieniach do tego przepisu wprost stwierdza się odpowiedniość
„prawa” z art. 49 ust. 1 zdanie pierwsze i drugie KPP do „prawa” z art. 7 ust. 1 EKPC. Taka
kwalifikacja zasady nullum crimen sine lege wynika tym samym z woli samego prawodawcy
unijnego.
Godzi się dodać, że jeśli miarodajnym kryterium uznania danego prawa podstawowego za
prawo jest możliwość wywołania przez nie bezpośredniego skutku jako bezwarunkowego i
dostatecznie precyzyjnego137, przepis art. 49 ust. 1 KPP je spełnia. Nie wymaga on bowiem
wydania dalszych środków – czy to przez instytucje UE czy państwa członkowskie UE, a
przyznane jednostce uprawnienie, odpowiednio nałożony na państwo obowiązek, jest
względnie kompletny pod względem prawnym i może być uwzględniony przez każdy sąd138.
Nie tylko zatem argumenty natury formalnej, ale i materialnej przemawiają za przypisaniem
zasadzie nullum crimen sine lege statusu prawa podmiotowego także na gruncie systemu
unijnego.
2.3. Zakres zastosowania zasady nullum crimen sine lege
2.3.1. Podmiotowy zakres zastosowania
Wskazać należy tytułem wstępu, że różnice dotyczące zakresu zastosowania zasady
nullum crimen sine lege na gruncie obu podsystemów ochrony praw człowieka w Europie
wynikać będą ze specyfiki samego prawa Unii Europejskiej. Tak jak z brzmienia art. 7 ust. 1
EKPC nie wynikają w tym przedmiocie żadne szczególne ograniczenia, nie można ich
również wyprowadzić z art. 49 ust. 1 KPP.
Odnosząc się w pierwszej kolejności do osób uprawnionych z art. 49 ust. 1 KPP, przyjąć
odpowiednio trzeba, że ochroną objęta jest tutaj każda osoba znajdująca się pod jurysdykcją
136

Zob. A. Wróbel, „Objaśnienia do art. 51”, op. cit., s. 1330-1331 i cytowana literatura.
Por. Ibid., s. 1328-1329, gdzie omawia się pod tym kątem doktrynę bezpośredniego skutku.
138
Zob. także A. Bodnar, „Karta Praw Podstawowych: zróżnicowany charakter prawny postanowień Karty i
ich skutki dla jednostek, sądów oraz ustawodawcy”, op. cit., s. 150-151, gdzie wskazuje się właśnie na
bezpośrednią skuteczność art. 49 KPP.
137
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państw członkowskich UE, nie tylko obywatel UE czy osoba zamieszkująca na stałe w
jednym z państw członkowskich UE139, w tym zarówno osoby legalnie przebywające na
terytorium UE, jak i osoby, w stosunku do których legalność ta może być
zakwestionowana140. Z drugiej strony, ochrona przyznana jest nie tylko osobom fizycznym,
ale także osobom prawnym czy innym jednostkom organizacyjnym, na które w ściśle
określonych przypadkach może zostać nałożona sankcja karna141. Na gruncie prawa unijnego
okoliczność ta ma szczególne znaczenie, ponieważ, o czym już wspominano, poszanowanie
zasady nullum crimen (nulla poena) sine lege przez instytucje Unii Europejskiej poddawane
jest analizie przede wszystkim z perspektywy prawa antymonopolowego, gdzie podmiotem
skarżącym są najczęściej osoby prawne.
Patrząc na omawianą kwestię z perspektywy podmiotów zobowiązanych z art. 49 ust. 1
KPP, mieć należy na względzie ogólny zakres zastosowania Karty Praw Podstawowych.
Zgodnie mianowicie z art. 51 ust. 1 KPP, „Postanowienia niniejszej Karty mają zastosowanie
do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii przy poszanowaniu zasady
pomocniczości oraz do Państw Członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one
prawo Unii. Szanują one zatem prawa, przestrzegają zasad i popierają ich stosowanie zgodnie
ze swymi odpowiednimi uprawnieniami i w poszanowaniu granic kompetencji Unii
powierzonych jej w Traktatach”. Przepis art. 49 ust. 1 KPP wiąże tym samym wszystkie
instytucje unijne, nadto zaś, w zakresie, w jakim stosowane jest prawo unijne, państwa
członkowskie UE. Podobnie jak w systemie konwencyjnym, związanie państwa
członkowskiego UE jako takiego oznacza przy tym, iż podmiotem zobowiązanym z art. 49
ust. 1 KPP są również poszczególne jego organy, za które ponosi ono odpowiedzialność142.
Co wymaga zarazem podkreślenia, instytucje Unii Europejskiej uprawnione są do działania
jedynie na podstawie i w granicach przyznanych im przez prawo unijne kompetencji, w
związku z czym ich działanie oznacza wykonywanie, a mówiąc inaczej – „stosowanie” prawa
139

Por. art. 39 ust. 1 KPP, gwarantujący prawo głosowania i kandydowania do Parlamentu Europejskiego
wyłącznie obywatelom UE, czy art. 42 KPP, gdzie prawo dostępu do dokumentów instytucji unijnej zastrzeżone
jest wyłącznie dla obywateli UE i osób fizycznych lub prawnych, które mają miejsce zamieszkania lub statutową
siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE.
140
M. Szwarc-Kuczer, „Objaśnienia do art. 49”, op. cit., s. 1273.
141
Ibid., s. 1273. Notabene, w świetle Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnoty
Europejskiej z 26 lipca 1995 r. oraz dodatkowych Protokołów nr I i II (Dz.U. z 2009 r. Nr 208, poz. 1603),
państwa członkowskie UE obowiązane są do podjęcia niezbędnych środków, aby w krajowym porządku
prawnym istniała możliwość pociągnięcia osób prawnych do odpowiedzialności za czyny popełnione na ich
korzyść.
142
A. Wróbel, „Objaśnienia do art. 51”, op. cit., s. 1304-1305.
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unijnego. Z tej perspektywy przedmiotowy zakres zastosowania Karty Praw Podstawowych
określić by można – po prostu – jako stosowanie prawa Unii Europejskiej, co w stosunku do
państw członkowskich UE musiało być explicite zastrzeżone, ponieważ, odmiennie od
instytucji unijnych, działać mogą na podstawie przepisów prawnych mających inną
proweniencję.
Warto przypomnieć, że poszanowanie postanowień Karty Praw Podstawowych nie
podlega kontroli sądowej w trybie skarg indywidualnych, a podmioty prywatne mogą co
najwyżej wystąpić z wnioskiem o wszczęcie stosownego postępowania przez Komisję
Europejską143. Wydaje się jednak, iż jednostka nie jest w tych przypadkach pozbawiona
możliwości dochodzenia swych praw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Przepis art. 51 ust. 1 KPP uznaje się co prawda za swoistą wskazówkę dla organów
krajowych co do właściwego w danej sprawie standardu ochrony, zgodnie z którą w zakresie,
w jakim „stosują one prawo Unii” wiąże je standard unijny, w pozostałym zaś zakresie –
standard konwencyjny144. O czym była już jednak mowa, domniemanie, że system unijny
zapewnia ekwiwalentny poziom ochrony do systemu konwencyjnego może zostać
przełamane. W tych sytuacjach skarga jednostki do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
mogłaby się okazać skuteczna.
Pewne ograniczenia podmiotowego zakresu zastosowania art. 49 ust. 1 KPP wynikać będą
z jego zakresu przedmiotowego. Co zaś znamienne, podmiotem odpowiedzialnym za etap
stanowienia prawa będzie nie tylko krajowy organ władzy ustawodawczej, ale także
instytucje unijne. Zgodnie bowiem z art. 83 ust. 1 i 2 TfUE, Parlament Europejski i Rada UE
posiadają uprawnienie do ustanawiania, w drodze dyrektyw, norm minimalnych odnoszących
się do określania przez państwa członkowskie UE przestępstw oraz kar w niektórych
dziedzinach polityki Unii Europejskiej, mówiąc zaś oględnie – do nakładania na państwa
członkowskie UE obowiązku kryminalizacji określonych naruszeń prawa unijnego145.
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Zob. N. Półtorak, „Komentarz do art. 258”, op. cit., s.
Tak, w odniesieniu do prawa do ochrony życia prywatnego i rodzinnego, wyrok TS z 15 listopada 2011 r.
w sprawie C-256/11, Dereci and Others, ECLI:EU:C:2011:734, p. 72. Zob. także M. Szwarc, Stosowanie Karty
praw podstawowych w dziedzinie prawa karnego Unii Europejskiej, [w:] Unia Europejska w roli gwaranta i
promotora praw podstawowych, red. D. Kornobis-Romanowska, Sopot 2016., s. 168-169.
145
Ibid., s. 165-166. Zgodnie z art. 83 ust. 1 i 2 TfUE: „Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze
dyrektyw zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą ustanowić normy minimalne odnoszące się do
określania przestępstw oraz kar w dziedzinach szczególnie poważnej przestępczości o wymiarze
transgranicznym, wynikające z rodzaju lub skutków tych przestępstw lub ze szczególnej potrzeby wspólnego ich
zwalczania. Powyższe dziedziny przestępczości są następujące: terroryzm, handel ludźmi oraz seksualne
wykorzystywanie kobiet i dzieci, nielegalny handel narkotykami, nielegalny handel bronią, pranie pieniędzy,
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Tytułem przykład wskazać można dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr
2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku146,
gdzie nałożone na państwa członkowskie UE obowiązki z zakresu kryminalizacji wspierać
mają prawidłowe funkcjonowanie postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku147. Jak
zostanie dalej rozwinięte, od podmiotów tych można wymagać poszanowania zasady nullum
crimen sine lege przy ustanawianiu owych norm minimalnych.
W zależności od tego, na jakie dziedziny prawa zasada nullum crimen sine lege zostanie
rozciągnięta, podmioty określające podstawy takiej quasi-karnej odpowiedzialności również
należy uznać za zobowiązane z art. 49 ust. 1 KPP. W szczególności, w myśl art. 103 ust. 1
TfUE, w przypadku prawa antymonopolowego będzie to Rada UE, która, na wniosek Komisji
i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, wydaje rozporządzenia lub dyrektywy w celu
zastosowania reguł konkurencji określonych w art. 101 i 102 TfUE (dawne art. 81 i 82 TWE).
Odpowiednio, organem „sądowniczym” będzie tutaj Komisja Europejska, której art. 23 ust. 1
i 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 przyznaje uprawnienia do wymierzania sankcji
quasi-karnych za naruszenie tychże reguł. Jako że kompetencje Unii Europejskiej w zakresie
wymiaru sprawiedliwości nie rozciągają się na orzekanie w indywidualnych spraw karnych,
trudno w tym przypadku o odpowiednik krajowego sądu karnego. Przyjąć niemniej trzeba, że
w zakresie, w jakim Trybunał Sprawiedliwości UE udzielać będzie odpowiedzi na pytania
prejudycjalne dotyczące unijnego prawa karnego (quasi-karnego), jest podmiotem
zobowiązanym z art. 49 ust. 1 KPP.
Zadać należy sobie jeszcze pytanie, czy postanowienia Karty Praw Podstawowych wiązać
mogą osoby trzecie, zwłaszcza podmioty spoza struktury władzy państwowej. Podobnie jak
na gruncie systemu konwencyjnego problem ten dotyczy przede wszystkim sądów
dyscyplinarnych, które choć nie są organem państwowym, to dysponują karami o wysokim
korupcja, fałszowanie środków płatniczych, przestępczość komputerowa i przestępczość zorganizowana. W
zależności od rozwoju przestępczości Rada może przyjąć decyzję określającą inne dziedziny przestępczości
spełniające kryteria, o których mowa w niniejszym ustępie. Rada stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody
Parlamentu Europejskiego” (ust. 1) oraz „Jeżeli zbliżanie przepisów ustawowych i wykonawczych Państw
Członkowskich w sprawach karnych okaże się niezbędne w celu zapewnienia skutecznego wprowadzania w
życie polityki Unii w dziedzinie, która stała się przedmiotem środków harmonizujących, dyrektywy mogą
ustanowić normy minimalne odnoszące się do określania przestępstw oraz kar w danej dziedzinie. Dyrektywy te
przyjmuje się zgodnie ze zwykłą lub specjalną procedurą ustawodawczą, taką samą jak procedura stosowana do
przyjmowania stosownych środków harmonizujących, bez uszczerbku dla artykułu 76” (ust. 2). Zob. także J.
Długosz, „Zasada proporcjonalności w prawie europejskim jako przesłanka kryminalizacji”, op. cit., s. 98-99.
146
Dz.U. UE z 2014 r. L 173, s. 179.
147
Dz.U. UE z 2014 r. L 173, s. 1.
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stopniu dolegliwości, co in concreto przemawiać może za ich kwalifikacją jako kary
kryminalne. Co istotne, w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE dopuszcza się
możliwość wywoływania przez przepisy unijne bezpośredniego skutku horyzontalnego,
zwłaszcza jeśli wymagać tego będzie efektywność prawa Unii Europejskiej148. Problem z
Kartą Praw Podstawowych sprowadzać ma się jednak do tego, iż art. 51 ust. 1 KPP
jednoznacznie określa krąg podmiotów zobowiązanych, a skoro nie wspomina o podmiotach
prywatnych, to dokument ten nie będzie na nie nakładał żadnych egzekwowalnych
obowiązków149. Z drugiej jednak strony, mając w pamięci ogólną regułę interpretacyjną z art.
52 ust. 3 KPP, zgodnie z którą te unijne prawa podstawowe, które gwarantowane są zarazem
postanowieniami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, interpretować należy w sposób
tożsamy jak na gruncie systemu konwencyjnego, uznać się powinno, iż art. 49 ust. 1 KPP
wywierać będzie bezpośredni skutek horyzontalny co najmniej w takim zakresie, jaki wynika
z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego art. 7 ust. 1 EKPC150.
Nie powinno budzić wątpliwości, iż rozszerzenie zasady nullum crimen sine lege na podmioty
niepaństwowe orzekające w sprawach niemających stricte prawnokarnego charakteru,
rozszerza zakres wyrażonego tutaj prawa do bezpieczeństwa prawnokarnego. Warto zresztą
nadmienić, iż zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE pocięcie „sądu
krajowego”, uprawnionego do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym, ma charakter
autonomiczny, oznaczający w szczególności organ utworzony i orzekający na podstawie
prawa, działający w sposób stały, posiadający obowiązkową właściwość, rozpoznający
sprawy sporne oraz niezawisły151. W konsekwencji, również sąd dyscyplinarny posiadałby
takie uprawnienie, w przypadku natomiast sądu, od którego orzeczenia nie przysługuje

148

Zob. m.in. wyrok TS z 11 grudnia 2007 r. w sprawie C-438/05, The International Transport Workers'
Federation i The Finnish Seamen's Union, ECLI:EU:C:2007:772, p. 57. Szerzej na temat horyzontalnego skutku
prawa UE zob. A. Wróbel, Zasada bezpośredniego skutku prawa unijnego, [w:] Stosowanie prawa Unii
Europejskiej przez sądy. Tom I, red. A. Wróbel, Warszawa 2010., s. 97 i n.
149
Zob. opinia Rzecznik Generalnej V. Trstenjak z 8 września 2011 r. do sprawy C-282/10, Dominguez,
ECLI:EU:C:2011:559, p. 80.
150
Tak również A. Wróbel, „Objaśnienia do art. 51”, op. cit., s. 1307.
151
Por. wyrok TS z 21 marca 2000 r. w sprawach połączonych C-110/98 do C-147/98, Gabalfrisa and
Others, ECLI:EU:C:2000:145, p. 33; wyrok TS z 6 lipca 2000 r. w sprawie C-407/98, Abrahamsson and
Anderson, ECLI:EU:C:2000:367, p. 29. Zob. także wyrok TS z 6 października 1981 r. w sprawie 246/80, C.
Broekmeulen v. Huisarts Registratie Commissie, ECLI:EU:C:1981:218, p. 16.
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odwołanie – obowiązek152. Odpowiednio należy ocenić obowiązek poszanowania unijnej
zasady nullum crimen sine lege.
2.3.2. Przedmiotowy zakres zastosowania
Przechodząc do przedmiotowego zakresu zastosowania art. 49 ust. 1 KPP, przywołać
należy w tym miejscu regulację art. 51 ust. 1 KPP. Zostało już wyżej wskazane, iż w rachubę
wchodzić tutaj będą działania podmiotów wskazanych w tym przepisie, w pewnych zaś
sytuacjach także podmiotów tam niewymienionych. Jeśli chodzi o organy i jednostki
organizacyjne Unii Europejskiej, art. 51 ust. 1 KPP nie ogranicza mocy wiążącej Karty Praw
Podstawowych w stosunku do konkretnych form działania. Prawnokarny charakter zasady
nullum crimen sine lege przesądza jednak, że w praktyce znajdować będzie ona zastosowanie
przede wszystkim do wskazywanych dyrektyw prawnokarnych, względnie aktów prawnych
określających podstawy odpowiedzialności quasi-karnej jak Rozporządzenie Rady (WE) nr
1/2003. Na etapie stosowania prawa odpowiadać im tymczasem będą wyroki prejudycjalne
Trybunału Sprawiedliwości UE oraz decyzje nakładające na jednostkę sankcję o charakterze
quasi-karnym.
Odnosząc się w pierwszej kolejności do decyzji quasi-karnych, przytoczyć należy właśnie
stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE, w myśl którego na zasadę nullum crimen (nulla
poena) sine lege można się powoływać nie tylko wobec decyzji wymierzających sankcje
karne w ścisłym znaczeniu, ale także względem decyzji nakładających kary administracyjne.
W nawiązaniu do standardu wypracowanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka
podnosi się mianowicie, że postępowanie antymonopolowe (antykonkurencyjne), w ramach
którego są one wydawane, ma charakter „prawnokarny” w rozumieniu art. 6 ust. 1 EKPC, a to
spełnia tzw. kryteria Engela153. Jak czytamy z kolei w opinii rzecznika generalnego J. Kokott
z 8 września 2011 r. do sprawy Toshiba Corporation i inni przeciwko Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže, „Prawdą jest wszakże, iż przepisy materialnoprawne prawa Unii mogą
wyjątkowo znaleźć zastosowanie z mocą wsteczną, jeżeli z ich treści, celu i systematyki jasno
wynika, że należy im przypisać taki skutek […]. W niniejszej sprawie jednakże ani treść, ani
cel i systematyka art. 81 WE i art. 3 rozporządzenia nr 1/2003 nie zawierają jednoznacznych
152

Zob. M. Szpunar, Komentarz do art. 267, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t.
III. Art. 223-358, red. A. Wróbel, Warszawa 2012., s. 380.
153
Zob. m.in. opinia rzecznika generalnego E. Sharpston z 10 lutego 2011 do sprawy C‑272/09 P, KME
Germany and Others v. Commission, ECLI:EU:C:2011:63, p. 64; opinia rzecznika generalnego J. Kokott z 3
lipca 2007 r. w sprawie C‑280/06, ETI i in., ECLI:EU:C:2007:404, p. 71.
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wskazówek przemawiających za retroaktywnym stosowaniem obu tych przepisów.
Przeciwnie, quasi‑karnoprawny charakter prawa antymonopolowego Unii […] przemawia
zdecydowanie przeciwko takiemu retroaktywnemu stosowaniu, ponieważ może ono naruszyć
zasadę legalności kar (nullum crimen, nulla poena sine lege), która na poziomie Unii jest
chroniona w ramach praw podstawowych (art. 49 ust. 1 karty praw podstawowych)”154.
Standard unijny jest tu zatem zbieżny ze standardem konwencyjnym. Notabene, choć art. 23
ust. 5 Rozporządzenia nr 1/2003 wprost stanowi, że: „decyzje podjęte na mocy ust. 1 i 2 nie
mają charakteru sankcji karnych”, to w przypadku tym mówi się właśnie o sankcjach quasikarnych.
Stosowanie art. 49 ust. 1 KPP w sytuacji stanowienia przez Parlament Europejski i Radę
UE prawnokarnych norm minimalnych nie jest kwestią bezsporną. Zwrócić należy uwagę na
wyrażany niekiedy pogląd, iż ciężar należytej określoności przepisów prawnokarnych
spoczywa zasadniczo na państwach członkowskich UE, ponieważ to prawo krajowe stanowi
in concreto podstawę odpowiedzialności karnej jednostki i ono winno dawać możliwość
przewidzenia konsekwencji prawnokarnych. Skoro sama dyrektywa nie zawiera bezpośrednio
skutecznych norm prawnokarnych, a wymaga właśnie transpozycji do wewnętrznego
porządku prawnego, to organy państw członkowskich UE winny zadbać o odpowiedni
poziom precyzji. Ogólnikowość dyrektywy nie może doprowadzić do podważenia jej
ważności, co najwyżej do zakwestionowania jej skutku harmonizującego155. W kontekście
tym godzi się jednak zaznaczyć, iż skarga na niejasność unijnego aktu prawnego, nawet jeśli
nie okazała się skuteczna, nigdy nie została odrzucona156. Mając przy tym na względzie
praktyczne problemy, jakie pociągać może za sobą jedynie ogólnikowy zarys normy
prawnokarnej, do której ustanowienia w wewnętrznym porządku prawnym zobowiązane

154

Tak opinia rzecznika generalnego J. Kokott z 8 września 2011 r. do sprawy C‑17/10, Toshiba
Corporation e.a, ECLI:EU:C:2011:552, p. 48. Por. m.in. wyrok TS z 28 czerwca 2005 r. w sprawach
połączonych C‑189/02 P, C‑202/02 P, od C‑205/02 P do C‑208/02 P i C‑213/02 P, Dansk Rørindustri and
Others v. Commission, ECLI:EU:C:2005:408, p. 215-223; wyrok TS z 22 maja 2008 r. w sprawie C‑266/06 P,
Evonik Degussa v. Commission and Council, ECLI:EU:C:2008:295, p. 38-40; wyrok TS z 17 czerwca 2010 r. w
sprawie C‑413/08 P, Lafarge v. Commission, ECLI:EU:C:2010:346, p. 94-95. Zasada nullum crimen sine lege
odnoszona jest tu właśnie do postępowań antykonkurencyjncyh. Zob. także A. Doniec, Stosowanie kar
pieniężnych w unijnym i polskim prawie konkurencji w świetle wymogów ochrony praw człowieka, Warszawa
2016., s. 84.
155
Tak m.in. opinia rzecznika generalnego J. Kokott z 20 listopada 2007 r. do sprawy C‑308/06, Intertanko i
in., ECLI:EU:C:2007:689, p. 144, odpowiednio wyrok TS z 3 czerwca 2008 r. w przedmiotowej sprawie C308/06, ECLI:EU:C:2008:312, p. 72-80. Zob. także wyrok TS z 3 maja 2007 r. w sprawie C-303/05, Advocaten
voor de Wereld, ECLI:EU:C:2007:261, p. 49-54. Orzeczenie to dotyczy przy tym dawnej decyzji ramowej.
156
C. Peristeridou, The principle of legality in European criminal law..., op. cit., s. 199.
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zostaje państwo członkowskie UE, postulować należy, aby prawodawca unijny uwzględniał
szczegółowy wymóg lex certa. Niejasność regulacji unijnej utrudniać bowiem może
osiągnięcie należytej jasności na poziomie krajowym, rodząc zarazem ryzyko błędnego
odczytania przez ustawodawcę krajowego intencji prawodawcy unijnego157.
Zważywszy na okoliczność, że sam Trybunał Sprawiedliwości UE jest podmiotem
obowiązanym do przestrzegania w swej praktyce Karty Praw Podstawowych, wyroki
prejudycjalne również należy uznać za formę działania instytucji unijnych, gdzie art. 49 ust. 1
KPP znajdzie szczególne zastosowanie. Wyjaśniając wątpliwości interpretacyjne dotyczące
regulacji unijnych o charakterze karnym bądź quasi-karnym Trybunał Sprawiedliwości UE
winien baczyć, aby „właściwy” rezultat interpretacyjny nie okazał się nieprzewidywalny dla
jednostki. Na co zwracano już jednak uwagę, bezpieczeństwo prawnokarne jednostki
niejednokroć stanowić może przeszkodę dla pełnego osiągnięcia celu regulacji unijnych,
godząc tym samym w zasadę efektywności prawa Unii Europejskiej. Do problematyki
ewentualnego bilansowania obu tych wartości wróci się w dalszym punkcie pracy, przy
analizie charakteru zasady nullum crimen sine lege w systemie unijnym.
Zawarte w art. 51 ust. 1 KPP ograniczenie zakresu zastosowania Karty Praw
Podstawowych w stosunku do państw członkowskich UE wyłącznie do sytuacji „stosowania
prawa unijnego” ma to znaczenie dla samego art. 49 ust. 1 KPP, iż ustawodawca krajowy
transponując dyrektywy prawnokarne do wewnętrznego porządku prawnego związany jest
zasadą nullum crimen sine lege, sądy krajowe mają ją natomiast uwzględniać w procesie
wykładni i stosowania krajowego prawa karnego implementującego prawo UE, odpowiednio
innych regulacji unijnych, do których zasada ta ma zastosowanie. W literaturze przedmiotu
podkreśla się właśnie, iż formuły „w zakresie, w jakim stosują one [państwa członkowskie
UE – przypis A.R.] prawo Unii” nie należy interpretować wyłącznie jako określenie przez
organy stosujące prawo konsekwencji prawnych, jakie dla danego stanu faktycznego
przewidziane zostały przez obowiązujące prawo. Ów „zakres stosowania prawa unijnego”
musi bowiem obejmować także etap stanowienia prawa przez władzę ustawodawczą, stricte
transpozycji prawa unijnego do krajowego porządku prawnego, stanowiący pierwszy etap
wykonywania prawa UE158. Świadczy o tym zresztą referowany wcześniej pogląd na temat
157

Por. Ibid., s. 207-208.
Zob. A. Wróbel, „Objaśnienia do art. 51”, op. cit., s. 1311-1313. Autor posługuje się tutaj pojęciem
„implementacji” prawa unijnego, które obejmować ma „implementację legislacyjną” oraz „implementacji
orzeczniczej”.
158
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związania państwa członkowskiego UE wymogiem lex certa przy implementacji dyrektywy
unijnej. Zauważyć jednocześnie należy, że zasadę nullum crimen (nulla peona) sine lege
uznaje się za jedno z ograniczeń specyficznego wymogu wykładni prawa krajowego w
zgodzie z prawem Unii Europejskiej (wykładnia prounijna). Chodzi tu mianowicie o
obowiązek sądu krajowego, będącego jednocześnie sądem unijnym, do zapewnienia
zgodności prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej poprzez taką interpretację tekstu
prawnego, która w możliwie daleki sposób uwzględnia brzmienie i cel regulacji unijnej,
prowadząc do osiągnięcia przewidzianego w niej rezultatu159. Konsekwentnie, sądy krajowe
tylko w takim zakresie realizować mogą zasadę efektywność prawa unijnego na etapie
stosowania prawa, w jakim nie podważa to zasady nullum crimen (nulla peona) sine lege160.
Tak sformułowaną regułę odnieść by rzecz jasna można do wskazanego powyżej obowiązku
uwzględnienia art. 49 ust. 1 KPP w postępowaniu prejudycjalnym. Na ile przeciwdziałać ona
będzie przypisaniu jednostce odpowiedzialności karnej (quasi-karnej) w sytuacji, gdy
konsekwencje prawnokarne nie były przewidywalne, będzie przedmiotem dalszej analizy.
Odnosząc się jeszcze do osób trzecich jako podmiotów zobowiązanych na mocy Karty
Praw Podstawowych, wskazać należy przede wszystkim, że ograniczenie przedmiotowego
zakresu zastosowania unijnej zasady nullum crimen sine lege wyłącznie do przypadków
stosowania prawa Unii Europejskiej uznać trzeba za aktualne i w tym zakresie. Przepis art. 49
ust. 1 KPP tylko wtedy mógłby być zatem powołany przez jednostkę do obrony swych praw
w stosunku do innego pomiotu niż działający w imieniu Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego UE, gdy ów podmiot również stosowałby prawo unijne. Co wynika już z
istoty przedmiotowej gwarancji, prawo to musiałoby mieć charakter co najmniej quasi-karny.
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Zob. m.in. wyrok TS z 10 kwietnia 1984 r. w sprawie 14/83, Von Colson and Kamann v. Land
Nordrhein-Westfalen, ECLI:EU:C:1984:153, p. 26; wyrok TS z 13 listopada 1990 r. w sprawie C‑106/89,
Marleasing v. Comercial Internacional de Alimentación, ECLI:EU:C:1990:395, p. 8; wyrok TS z 16 grudnia
1993 r. w sprawie C‑334/92, Wagner Miret v. Fondo de garantía salarial, ECLI:EU:C:1993:945, p. 20.
160
M. Szwarc-Kuczer, „Objaśnienia do art. 49”, op. cit., s. 1276; C. Peristeridou, The principle of legality in
European criminal law..., op. cit., s. 192. Zob. mi.n. wyrok TS z 8 października 1987 r. w sprawie 80/86,
Kolpinghuis Nijmegen, ECLI:EU:C:1987:431, p. 12-13; wyrok TS z 12 grudnia 1996 r. w sprawach połączonych
C-74/95 i C-129/95, X, ECLI:EU:C:1996:491, p. 24; wyrok TS z 16 czerwca 2005 r. w sprawie C-105/03,
Pupino, ECLI:EU:C:2005:386, p. 43-45. Szerzej M. Rams, Specyfika wykładni prawa karnego w kontekście
brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej..., op. cit., s. 251 i n.
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2.4. Treść zasady nullum crimen sine lege
2.4.1. Uwagi wstępne
Jakkolwiek brzmienie art. 49 ust. 1 KPP odpowiada art. 7 ust. 1 EKPC, o tym, iż obie te
regulacje pozostają ze sobą w stosunku odpowiedniości, przesądza sam prawodawca unijny w
przytacznych już Wyjaśnieniach do art. 52 ust. 3 KPP. Również na gruncie systemu unijnego
mówić w konsekwencji należy o przewidywalności konsekwencji prawnokarnych i prawie
jednostki do bezpieczeństwa prawnokarnego. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE
wynika w dalszej kolejności, iż podstawą owej przewidywalności jest prawo rozumiane w
sposób szeroki, zarówno jako prawo pisane, jak i ukształtowana na jego podstawie praktyka
stosowania, nadto zaś – że nie chodzi tutaj o przewidywalność w stopniu absolutnym, a
jedynie rozsądnym, racjonalnym. Co więcej, wymóg ten dopóty uznaje się za spełniony,
dopóki konsekwencje prawnokarne danego zachowania dało się przewidzieć na podstawie
orzecznictwa sądowego lub po uzyskaniu porady prawnej. Odpowiedniość art. 49 ust. 1 KPP i
art. 7 ust. 1 EKPC znajduje zatem wyraz także w luksemburskim case law. W tym też
zakresie powyższe uwagi dotyczące treści konwencyjnej zasady nullum crimen sine lege
pozostawać będą aktualne. Poniższa analiza treści unijnej zasady nullum crimen sine lege
uzupełniać je będzie o elementy specyficzne dla prawa Unii Europejskiej.
W miejscu tym warto jeszcze podkreślić, że w unijnym systemie ochrony praw człowieka
art. 49 ust. 1 KPP przywoływany jest przede wszystkim w kontekście decyzji quasi-karnych
w postępowaniu antymonopolowym oraz wyroków prejudycjalnych rozstrzygających
wątpliwości interpretacyjne dotyczące dyrektyw prawnokarnych. Okoliczność ta będzie mieć
decydujący wpływ na przedmiot dalszych rozważań. Mając tymczasem na względzie, iż nie
pojawia się tutaj dodatkowe kryterium zgodności rezultatu interpretacyjnej, leżącego u
podstaw decyzji o przypisaniu jednostce odpowiedzialności karnej (quasi-karnej), z istotą
przestępstwa tudzież deliktu antymonopolowego, uwaga skupiona zostanie na wymogu
przewidywalności.
2.4.2. Przewidywalność prawa karnego (quasi-karnego)
Tym, co w pierwszej kolejności wymaga uzupełnienia w stosunku do systemu
konwencyjnego, jest koncepcja „prawa”. Specyfika prawa unijnego o tyle zdaje się ją bowiem
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modyfikować, że włącza w jej zakres praktykę administracyjną Komisji Europejskiej161. W
kontekście tym warto przywołać wskazywane już orzeczenie w sprawie Dansk Rørindustri i
inni przeciwko Komisji Europejskiej. Jakkolwiek skarżący podniósł tutaj zarzut naruszenia
zakazu retroakcji, Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się w sposób generalny na temat
tego, co winno się uznać za prawo na gruncie zasady nullum crimen, nulla poena sine lege.
Kwestia dotyczyła mianowicie tego, czy komunikat Komisji Europejskiej zatytułowany
„Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 15 ust. 2
rozporządzenia nr 17 oraz art. 65 ust. 5 traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę
Węgla i Stali”, powszechnie nazywane Wytycznymi KE, powinno się postrzegać w tych
kategoriach. Z przytoczonego stanowiska Sądu, drugiego obok Trybunału Sprawiedliwości
organu sądowego Trybunału Sprawiedliwości UE, wynikało, iż owe Wytyczne KE mieszczą
się w ramach prawnych zakreślonych przez obowiązujące w czasie czynu Rozporządzenie
Rady EWG nr 17, ponieważ uwzględniają wagę i czas trwania naruszenia jako czynniki
wpływające na wysokość wymierzonej in concreto kary oraz górną jej granicę ustaloną na
poziomie 10% całkowitego obrotu przedsiębiorstwa162. Sama praktyka Komisji Europejskiej
nie była zdaniem Sądu częścią tych ram prawnych, co wynika przede wszystkim z
przyznanego jej zakresu uznania. W jego ocenie, jeśli wymagałaby tego unijna polityka
konkurencji, podwyższenie kwoty grzywny w stosunku do kwot dotychczas wymierzanych w
podobnych sprawach, uznać by trzeba za dopuszczalne – z zastrzeżeniem granic określonych
w Rozporządzeniu Rady EWG nr 17163. Stanowisko to spotkało się z krytyką Trybunału
Sprawiedliwości. Jego zdaniem, środki wewnętrzne przyjęte przez administrację traktować
należy jako normy postępowania, stanowiące wskazówkę dla praktyki administracyjnej, od
której nie powinno się odstępować bez należytego uzasadnienia z uwagi na zasadę równego
traktowania. Rozumowanie to powinno się odnieść w szczególności do tych norm
postępowania, które ukierunkowane są na wywołanie zewnętrznych skutków, jak – właśnie –
Wytyczne KE, kierowane do podmiotów gospodarczych. Jak czytamy, „Przyjmując takie
161

C. Peristeridou, The principle of legality in European criminal law..., op. cit., s. 184.
Odnośny przepis art. 15 ust. 2 Rozporządzenie Rady EWG nr 17 brzmi następująco: „Komisja może
nałożyć, w drodze decyzji, na przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw kary pieniężne w wysokości 1.0001.000.000 jednostek rozliczeniowych albo ponad tę kwotę do dziesięciu procent wartości osiągniętego w
poprzednim roku gospodarczym obrotu każdego z przedsiębiorstw uczestniczących w naruszeniu, jeśli umyślnie
lub przez niedbalstwo: (a) naruszają art. 85 ust. l lub art. 86 Traktatu; (b) naruszają obowiązki nałożone zgodnie
z art. 8 ust. 1. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej należy uwzględnić, oprócz wagi naruszenia, również
okres trwania tego naruszenia”.
163
Zob. wyrok TS z 28 czerwca 2005 r. w sprawach połączonych C‑189/02 P, C‑202/02 P, od C‑205/02 P
do C‑208/02 P i C‑213/02 P, Dansk Rørindustri and Others v. Commission, ECLI:EU:C:2005:408, p. 202-207.
162
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normy postępowania i ogłaszając poprzez publikację, że będzie je stosować od tej pory do
przypadków w nich przewidzianych, dana instytucja sama sobie wyznacza granice uznania i
nie może odejść od tych norm bez narażania się na sankcję lub naruszenie ogólnych zasad
prawa takich jak zasada równego traktowania lub zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań.
Z tego powodu nie można wyłączyć, że takie ogólnie obowiązujące normy postępowania, pod
pewnymi warunkami i w zależności od ich treści, mogą wywoływać skutki prawne”164.
Trybunał Sprawiedliwości zgodził się jednocześnie, że środki jak Wytyczne KE zapewniają
przedsiębiorcom pewność prawa – niezależnie od tego, czy stanowią podstawę prawną
wydawanej decyzji165. Przyjmując konwencyjną koncepcję prawa stwierdził on ostatecznie,
że mamy w tym przypadku do czynienia z „prawem” w rozumieniu art. 7 ust. 1 EKPC166.
Przyjąć należy w świetle powyższego, że gruncie unijnego systemu ochrony praw
człowieka wiążące normy „prawne” mogą być tworzone nie tylko przez prawodawcę i organ
sądowniczy, ale również organ wykonawczy. Godzi się nadmienić, iż zarzut braku
kompetencji organu legislacyjnego po stronie Komisji Europejskiej został podniesiony na
kanwie sprawy Groupe Danone przeciwko Komisji Europejskiej167. Problem sprowadzał się
tutaj do tego, czy ponowne popełnienie naruszenia tego samego typu stanowić może ważną –
w świetle zasady nullum crimen, nulla poena sine lege – podstawę podwyższenia kwoty
grzywny za naruszenie unijnych reguł konkurencji. Obowiązujące wówczas Rozporządzeniu
Rady EWG nr 17 nie uznawało tego przypadku za okoliczność obciążającą, a wynikało to
jedynie z Wytycznych KE, przyjętych zresztą już po dokonaniu naruszenia. Komisja
Europejska stanęła na stanowisku, że skoro, w myśl art. 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady EWG
nr 17, przy ustalaniu wysokości grzywny należy uwzględnić wagę naruszenia i czas jego
trwania, to szczególna podstawa prawna dla poszczególnych okoliczności obciążających lub
łagodzących nie jest wymagana. Możliwość uznania powrotu do naruszenia za okoliczność
164

Zob. wyrok TS z 28 czerwca 2005 r. w sprawach połączonych C‑189/02 P, C‑202/02 P, od C‑205/02 P
do C‑208/02 P i C‑213/02 P, Dansk Rørindustri and Others v. Commission, ECLI:EU:C:2005:408, p. 209-211.
Zob. także wyrok TS z 15 stycznia 2002 r. w sprawie C‑171/00 P, Libéros v. Commission, ECLI:EU:C:2002:17,
p. 35.
165
Tak wyrok TS z 28 czerwca 2005 r. w sprawach połączonych C‑189/02 P, C‑202/02 P, od C‑205/02 P do
C‑208/02 P i C‑213/02 P, Dansk Rørindustri and Others v. Commission, ECLI:EU:C:2005:408, p. 212-214,
odpowiednio opinia rzecznika generalnego A. Tizzano z 8 lipca 2004 r. do przedmiotowej sprawy,
ECLI:EU:C:2004:415, p. 59. Tak również wyrok Sądu z 20 marca 2002 r. w sprawie T‑9/99, HFB and Others v.
Commission, ECLI:EU:T:2002:70, p. 418-420; wyrok Sądu z 20 marca 2002 r. w sprawie T‑23/99, LR AF 1998
v. Commission, ECLI:EU:T:2002:75, p. 274-276.
166
Tak wyrok TS z 28 czerwca 2005 r. w sprawach połączonych C‑189/02 P, C‑202/02 P, od C‑205/02 P do
C‑208/02 P i C‑213/02 P, Dansk Rørindustri and Others v. Commission, ECLI:EU:C:2005:408, p. 223.
167
Wyrok TS z 8 lutego 2007 r. w sprawie C-3/06 P, Groupe Danone v. Commission, ECLI:EU:C:2007:88.

340

obciążającą wpisuje się bowiem w ramy przysługującego jej w tej materii swobodnego
uznania168. W swym rozstrzygnięciu Trybunał Sprawiedliwości zgodził się co do zasady z
Komisją Europejską stwierdzając, że relewantną podstawą wymiaru kary jest w tym
przypadku przepis rozporządzenia. Jak zaznaczył, „W tych okolicznościach argumentacja
grupy Danone, zgodnie z którą przed wejściem w życie wytycznych praktyka Komisji w
danej dziedzinie była pozbawiona jasności i przewidywalności, nie uznaje stosunku prawnego
zachodzącego między, z jednej strony, art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17, który stanowi
podstawę prawną spornej decyzji, a wytycznymi z drugiej strony. Wytyczne nie stanowią
bowiem podstawy prawnej do ustalania wysokości grzywny, lecz jedynie doprecyzowują
stosowanie art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17 […]. W tym kontekście – jak słusznie zauważa
rzecznik generalny w pkt 24 swej opinii – nawet w braku wytycznych skarżąca była zawsze w
stanie przewidzieć konsekwencje prawne jej zachowania”169.
Potwierdza się tu niewątpliwie, że sama praktyka administracyjna nie może stanowić
podstawy prawnej dla wydania decyzji quasi-karnej w indywidualnej sprawie – nie jest
bowiem normą prawną w ścisłym tego słowa znaczeniu. Może ona jednak doprecyzowywać
zakres „rozporządzeniowej” normy prawnej, określając normy postępowania, od których w
imię pewności prawa i zasad równego traktowania nie powinno się odstępować bez podania
zasadnych ku temu powodów. Jak zostało przy tym stwierdzone – praktyka ta mieści się w
pojęciu „prawa” na gruncie art. 7 ust. 1 EKPC, odpowiednio art. 49 ust. 1 KPP. Niezależnie
zatem od tego, czy przypiszemy jej formalny status prawa powszechnie obowiązującego,
winno się do niej stosować wymogi wynikające z zasady nullum crimen, nulla poena sine
lege. Godzi się nadmienić, iż choć sam Trybunał Sprawiedliwości nie podniósł w powyższej
sprawie tego argumentu, to, jak wynika z opinii rzecznika generalnego M. Poiaresa Maduro,
przed przyjęciem i opublikowaniem Wytycznych KE powrót do naruszenia miał być
uwzględniany przez Komisję Europejską w niektórych swych decyzjach 170, w tym w decyzji
84/388/EWG z 23 lipca 1984 r. skierowanej przeciwko Groupe Danone, wówczas
168

Zob. wyrok TS z 8 lutego 2007 r. w sprawie C-3/06 P, Groupe Danone v. Commission,
ECLI:EU:C:2007:88, p. 21-22.
169
Zob. wyrok TS z 8 lutego 2007 r. w sprawie C-3/06 P, Groupe Danone v. Commission,
ECLI:EU:C:2007:88, p. 27-28. Por. opinia rzecznika generalnego M. Poiaresa Madura z 16 listopada 2006 r. do
przedmiotowej sprawy, ECLI:EU:C:2006:720, p. 24. Zob. także wyrok TS z 18 lipca 2013 r. w sprawie
C‑501/11 P, Schindler Holding and Others v. Commission, ECLI:EU:C:2013:522, p. 61-69.
170
Zob. decyzja KE 86/398/EWG z 23 kwietnia 1986 r. dotycząca postępowania na podstawie art. 81
traktatu EWG, Dz.U. UE z 1986 r., L 230, s. 1, p. 107; decyzja KE 91/297/EWG z 19 grudnia 1990 r. dotycząca
postępowania na podstawie art. 81 traktatu EWG, Dz.U. UE z 1991 r., L 152, s. 1, p. 65.
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funkcjonującej pod nazwą BSN171. Rodzi się w tym miejscu pytanie, czy jednostka może
działać w zaufaniu, że instytucje unijne będą się trzymać wyznaczonych sobie norm
postępowania?
Wrócić należy w tym miejscu do orzeczenia w sprawie Dansk Rørindustri i inni
przeciwko Komisji Europejskiej. Odnosząc się bezpośrednio do zarzutu naruszenia zasady
niedziałania prawa wstecz, Trybunał Sprawiedliwości uznał, iż istotną okolicznością dla
rozstrzygnięcia sprawy jest to, czy dokonana przez Komisję Europejską zmiana metody
obliczania należnej kwoty grzywny była logicznie (racjonalnie, rozsądnie) do przewidzenia w
czasie, w którym dokonano naruszenia172. Przypomniał on przy tym, iż sam fakt wymierzenia
w przeszłości grzywny w określonej wysokości za konkretny rodzaj naruszenia, nie może
pozbawić Komisji Europejskiej możliwości podwyższenia należnej kwoty grzywny – w
granicach wyznaczonych przez Rozporządzenia Rady EWG nr 17 – jeśli jest to konieczne dla
realizacji polityki konkurencji. Jak czytamy, „[…] przedsiębiorstwa uczestniczące w
postępowaniu administracyjnym, które może zakończyć się nałożeniem grzywny, nie mogą
mieć uzasadnionych oczekiwań co do tego, że grzywny wymierzone przez Komisję nie
przekroczą wysokości wcześniej nakładanych grzywien ani co do metody obliczania
grzywien. W konsekwencji przedsiębiorstwa te muszą brać pod uwagę możliwość, że w
każdej chwili Komisja zdecyduje podnieść wysokość grzywien w stosunku do poziomu
stosowanego w przeszłości. Dotyczy to nie tylko przypadku, gdy Komisja podnosi wysokość
grzywien, nakładając je w indywidualnych decyzjach, ale także, gdy do podniesienia
grzywien

dochodzi

na

skutek

stosowania

w

konkretnych

przypadkach

ogólnie

obowiązujących norm postępowania takich jak wytyczne. […] należy dojść do wniosku, że
wytyczne, a w szczególności nowa metoda obliczania grzywien przewidziana w tych
wytycznych, przy założeniu, że skutkuje podniesieniem wysokości nakładanych grzywien,
były racjonalnie przewidywalne dla przedsiębiorstw, takich jak skarżąca, w czasie, w którym
dokonano spornych naruszeń”173.

171

Tak opinia rzecznika generalnego M. Poiaresa Madura z 16 listopada 2006 r. do sprawy C-3/06 P,
Groupe Danone v. Commission, ECLI:EU:C:2006:720, p. 25. Chodzi tutaj o decyzję KE 84/388/EWG z 23 lipca
1984 r. dotyczącą postępowania na podstawie art. 81 traktatu EWG, Dz.U. UE z 1984 r., L 212, s. 13, p. 53.
172
Zob. wyrok TS z 28 czerwca 2005 r. w sprawach połączonych C‑189/02 P, C‑202/02 P, od C‑205/02 P
do C‑208/02 P i C‑213/02 P, Dansk Rørindustri and Others v. Commission, ECLI:EU:C:2005:408, p. 224-226.
173
Zob. wyrok TS z 28 czerwca 2005 r. w sprawach połączonych C‑189/02 P, C‑202/02 P, od C‑205/02 P
do C‑208/02 P i C‑213/02 P, Dansk Rørindustri and Others v. Commission, ECLI:EU:C:2005:408, p. 228-231.
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Zastanawiać się można w świetle powyższego, w czym różni się ostatecznie zajęte przez
Trybunał Sprawiedliwości stanowisko w zakresie „normatywności” Wytycznych KE od
skrytykowanego wcześniej stanowiska Sądu. W obu przypadkach jako kluczowa jawi się
przyznana Komisji Europejskiej swoboda uznania, ograniczona ramami prawnymi
wyznaczonymi przez Rozporządzenia Rady EWG nr 17, a ukierunkowana na pełną realizację
unijnej polityki konkurencji. Znamienne przy tym, że stwierdzenie przewidywalności opierało
się nie tyle na przewidywalności nowoobranej metody ustalania wysokości grzywny,
względnie kierunku, w jakim nastąpi tutaj zmiana, co na przewidywalności samej zmiany.
Innymi słowy, Trybunał Sprawiedliwości wcale nie badał, czy można było racjonalnie
przewidzieć, że Komisja Europejska wprowadzi w życie system taryfikacji grzywien i
pozbawi znaczenia w tej materii tzw. obrotu właściwego174, a konkluzja dotyczyła raczej tego,
czy można się było spodziewać zmiany dotychczasowej praktyki w ogóle, a to „czy dało się
przewidzieć, że sposobu obliczanie grzywny nie będzie się dało przewidzieć”. Z tej
perspektywy przyjęte przez administrację normy postępowania, wbrew założeniu Trybunału
Sprawiedliwości, nie stanowią dla przedsiębiorcy żadnej gwarancji pewności prawa –
przedsiębiorca musi być bowiem świadom tego, że kara będzie ustalana in concreto w sposób
odmienny. Mówiąc na marginesie, nawet jeśli owe normy postępowania nie miały mieć w
zamierzeniu Komisji Europejskiej charakteru wiążącego w wymiarze absolutnym, tak tok
rozumowania Trybunału Sprawiedliwości zdaje się przesądzać, iż wzgląd na pełną realizację
unijnej polityki konkurencji co do zasady uzasadniać będzie odstąpienie od dotychczasowej
praktyki administracyjnej. Ochrona konkurencji co do zasady miałaby zatem pierwszeństwo
przed zasadami pewności prawa i równości jednostek wobec prawa Unii Europejskiej.
Godzi się doprecyzować, że problem prawotwórstwa Komisji Europejskiej nie dotyczy
tylko wymiaru kary za popełnione naruszenie, ale także samej charakterystyki
poszczególnych naruszeń. W literaturze przedmiotu zwraca się w tym kontekście uwagę, że
174

Tytułem wyjaśnienia, dotychczasowa praktyka obliczania kwoty grzywien brać miała za punkt wyjścia
obrót osiągnięty z danego towaru na rynku uważanym za geograficznie właściwy („obrót właściwy”). O ile
Rozporządzenie nr 17 ustalało górną granicę grzywny na poziomie 10% wartości całkowitego obrotu
przedsiębiorstwa ze wszystkich towarów razem wziętych („obrót całkowity”), tak w praktyce maksymalna
kwota nie miała przekraczać 10% wartości „obrotu właściwego”. Zgodnie z przyjętą w Wytycznych KE nową
metodą obliczania kwoty grzywny za punkt wyjścia wzięto tymczasem pewną kwotę podstawową,
odzwierciedlającą wagę naruszenia, nie mającą jednak związku z „obrotem właściwym”. Owa kwota
podstawowa mogła być następnie podwyższona lub obniżona w zależności od czasu trwania naruszenia i
ewentualnych okoliczności obciążających lub łagodzących, w ostatnim zaś stadium można ją było dodatkowo
obniżyć z tytułu ewentualnej współpracy z Komisją Europejską w trakcie postępowania administracyjnego. Zob.
wyrok TS z 28 czerwca 2005 r. w sprawach połączonych C‑189/02 P, C‑202/02 P, od C‑205/02 P do C‑208/02 P
i C‑213/02 P, Dansk Rørindustri and Others v. Commission, ECLI:EU:C:2005:408, p. 157-160.
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zasady odpowiedzialności spółki dominującej za naruszenie popełnione przez spółkę zależna
opierają się wyłącznie na praktyce Komisji Europejskiej, zaakceptowanej następnie przez Sąd
i Trybunał Sprawiedliwości175. W szczególności, pojęciu „przedsiębiorstwo” na gruncie
systemu unijnego przypisane zostało znaczenie autonomiczne, obejmujące każdy podmiot
wykonujący działalność gospodarczą, niezależnie od jego statusu prawnego i sposobu jego
finansowania176. Uznano ponadto, że chodzi tutaj o jednostkę gospodarczą, nawet jeśli z
prawnego punktu widzenia składa się ona z kilku osób fizycznych lub prawnych 177. Z
utrwalonego orzecznictwa wynika konsekwentnie, że zachowanie spółki zależnej może zostać
przypisane spółce dominującej między innymi w przypadku, gdy spółka zależna nie określa w
sposób autonomiczny swojego zachowania rynkowego, a jest zasadniczo instruowana przez
spółkę dominującą. Okoliczność, że obie spółki są częścią tej samej jednostki gospodarczej, a
to tworzą jedno przedsiębiorstwo, pozwala wymierzyć grzywnę wobec spółki dominującej –
bez konieczności ustalania jej bezpośredniego zaangażowania w naruszenie178. Co więcej, w
sytuacji, gdy spółka dominująca posiada cały (względnie niemal cały) kapitał zakładowy
spółki zależnej, która dopuściła się naruszenia zasad konkurencji, istnieje wzruszalne
domniemanie, że spółka dominująca wywiera decydujący wpływ na swą spółkę zależną,
zwalniające Komisję Europejską od poszukiwania innych poszlak179.
Tak szeroka koncepcja „przedsiębiorstwa”, jako odbiegająca od pojęcia osoby prawnej,
którym inspirował się zapewne prawodawca unijny, została zakwestionowana w sprawie
Schindler Holding Ltd i inni przeciwko Komisji Europejskiej. Choć zarzut naruszenia zasady
legalności uznany został przez Trybunał Sprawiedliwości za niedopuszczalny jako nowy,
niepodniesiony w samym odwołaniu od decyzji Komisji Europejskiej do Sądu180, kwestia ta
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C. Peristeridou, The principle of legality in European criminal law..., op. cit., s. 184.
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poruszona została w dalszej części orzeczenia. Odnosząc się do zasad odpowiedzialności
solidarnej spółki dominującej za naruszenia popełnione przez jej spółki zależne, Trybunał
Sprawiedliwości wyraził mianowicie pogląd, że dla określenia „sprawcy” naruszenia prawa
konkurencji unijny prawodawca posłużył się pojęciem „przedsiębiorstwa”, a nie węższym
pojęciem „spółki” czy „osoby prawnej”, którym posłużono się przykładowo w art. 48 WE
(obecnie art. 54 TfUE). Czym jest „przedsiębiorstwo” wyjaśnione zostało tymczasem w
orzecznictwie i tak – jako jednostkę gospodarczą, nawet jeśli z prawnego punktu widzenia
jednostka ta składa się z kilku osób fizycznych lub prawnych – należy je rozumieć181.
Notabene, zakwestionowana w tym kontekście okoliczność, że instytucja odpowiedzialności
solidarnej spółki dominującej za naruszenia popełnione przez spółki zależne wypracowana
została w praktyce stosowania prawa, a nie w drodze interwencji prawodawcy, również nie
została rozpoznana przez Trybunał Sprawiedliwości jako zarzut nowy182.
Problem określoności samego wzoru zabronionego zachowania poruszony został również
na kanwie sprawy AC-Treuhand AG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich183. Skarżąca
pociągnięta została do odpowiedzialności na podstawie art. 81 WE (art. 101 TfUE) w związku
z art. 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady EWG nr 17 za branie udziału w nielegalnym
porozumieniu na rynku producentów nadtlenków organicznych. Będąc spółką doradczą,
wykonującą wyłącznie czynności usługowe na rzecz spółek, które weszły w nielegalne
porozumienie, podniosła ona m.in. zarzut naruszenia przez Komisję Europejską zasady
ustawowej określoności czynów zabronionych i kar (nullum crimen, nulla poena sine lege).
Zdaniem skarżącej samo ułatwianie czy zachęcanie do udziału w kartelu nie czyniło jej
„kontraktującą” stroną porozumienia, a mówiąc inaczej – „sprawcą” naruszenia w rozumieniu
art. 81 ust. 1 WE184. Sąd nie zgodził się jednak z twierdzeniami skarżącej. Niejako tytułem
wstępu podkreślił, że nawet jeśli zasada nullum crimen, nulla poena sine lege znajduje
zastosowanie do prawa wspólnotowego konkurencji, to niekoniecznie musi mieć w tym
przypadku ten sam zakres zastosowania, co w odniesieniu do prawa karnego sensu stricto185.
181

Zob. wyrok TS z 18 lipca 2013 r. w sprawie C‑501/11 P, Schindler Holding and Others v. Commission,
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Wymogiem jest tym niemniej to, aby wykładnia stosowanego przepisu prawa była
wystarczająco przewidywalna w chwili czynu – „w świetle brzmienia tego postanowienia w
wykładni dokonanej przez orzecznictwo”. Zdaniem Sądu użyte w art. 81 ust. 1 WE pojęcia
„porozumienie” i „przedsiębiorstwo” mają charakter niedookreślony, których zakres ustalany
jest ostatecznie przez sąd wspólnotowy i których stosowanie przez administrację poddane jest
pełnej kontroli sądowej. Utrwalona zaś linia orzecznicza dostatecznie precyzyjnie wyrażała
koncepcję kartelu i sprawcy naruszenia, obejmując nią „każde przedsiębiorstwo podejmujące
działanie w zmowie, niezależnie od sektora działalności lub właściwego rynku, na którym
prowadzi ono działalność, tak by przedsiębiorstwo to nie mogło nie wiedzieć lub mogło
przyjąć do wiadomości fakt, że może w stosunku do niego zostać wszczęte postępowanie w
przypadku podjęcia takiego działania”. Co więcej, istnieć miał ugruntowany pogląd
dotyczący współodpowiedzialności przedsiębiorstw biorących udział w naruszeniu jako
współsprawcy lub wspólnicy, którym przypisuje się wzajemnie zachowania innych
uczestniczących przedsiębiorstw, noszące znamiona naruszenia. Wypracowane w tym
przedmiocie orzecznictwo opierało się na „unitarnej”, szerokiej koncepcji pojęcia kartelu i
sprawcy naruszenia, natomiast to, że sąd wspólnotowy nie zajął dotychczas stanowiska w
szczególnym przypadku jak niniejsza sprawa, a to współodpowiedzialności przedsiębiorstwa
doradczego, które nie prowadzi działalności na tym samym rynku co główni uczestnicy
kartelu, nie jest wystarczający do uznania, że dana praktyka administracyjna i trend w
orzecznictwie nie były rozsądnie przewidziane przez profesjonalistów. Sąd przypomniał
zarazem, że mocą decyzji 80/1334/EWG z dnia 17 grudnia 1980 r. Komisja przypisała
odpowiedzialność za naruszenie art. 81 ust. 1 WE przedsiębiorstwu doradczemu, które
aktywnie uczestniczyło we wprowadzeniu w życie spornego kartelu. Sam fakt, że w
późniejszej swej praktyce odeszła ona od tego podejścia, nie uzasadnia natomiast twierdzenia,
że takiej interpretacji art. 81 ust. 1 WE nie dało się rozsądnie przewidzieć, zwłaszcza że w
stosunku do przedsiębiorstwa doradczego szczególnie aktualne jest założenie, że prowadzi
ono swoją działalność gospodarczą z najwyższą ostrożnością, w tym w oparciu o
profesjonalne porady ekspertów186.
W zakresie, w jakim twierdzi się, że praktyka administracyjna doprecyzowuje przepis
rozporządzenia stanowiący podstawę prawną wymierzenia jednostce sankcji quasi-karnej,
186
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dotyka się niewątpliwie wymogu określoności prawa. Z powyższych ustaleń wynika już, że
prawo unijne nie musi być precyzyjne w stopniu absolutnym, a podobnie jak na gruncie
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka chodzi o to, żeby na podstawie przepisów
prawnych, ewentualnie orzecznictwa sądowego oraz, uwzględniając specyfikę prawa UE,
praktyki administracyjnej Komisji Europejskiej, dało się w sposób rozsądny przewidzieć
konsekwencje prawne danego działania. Notabene, podobnie jak orzecznictwo sądowe,
ukształtowane normy postępowania niekoniecznie muszą być spisane w jednym dokumencie i
opublikowana w oficjalnym dzienniku urzędowym (jak miało to ostatecznie miejsce w
przypadku Wytycznych KE). Jak wynika ze sprawy Groupe Danone przeciwko Komisji
Europejskiej, treść decyzji wydanych w innych sprawach, ilustrujących praktykę
administracyjną na etapie poprzedzającym przyjęcie Wytycznych KE, również może
wchodzić w rachubę. Co jednak znamienne, z przejętego od rzecznika generalnego M.
Poiaresa Madura poglądu zdaje się wynikać, że „argument z praktyki” nie ma charakteru
decydującego, a wystarczające dla stwierdzenia poszanowania zasady nullum crimen, nulla
poena sine lege jest sam przepis rozporządzenia. Chodziłoby tu zatem o przewidywalność
grzywny

w

maksymalnym

wymiarze

10%

całkowitego

obrotu

osiągniętego

w

poprzedzającym roku obrotowym. Mając przy tym na uwadze powszechność w posługiwaniu
się przez władzę ustawodawczą na poziomie krajowym sankcją względnie oznaczoną,
wskazującą jedynie widełki kary, jaka in concreto może zostać wymierzona, trudno rozbić
zarzut, iż ustawodawca unijny powinien być w tym zakresie bardziej precyzyjny. Z punktu
wiedzenia funkcji gwarancyjnej prawa karnego za najważniejszą uznać trzeba możliwość
przewidzenia kary maksymalnej. Z drugiej strony, jeśli praktyka administracyjna
modyfikowałaby owe granice, przykładowo, odwołując się do sprawy Dansk Rørindustri i
inni przeciwko Komisji Europejskiej, do 10% obrotu nie całkowitego, a właściwego, to
również nie dochodzi do zmiany „prawa”? Rozpoznając podniesiony tutaj zarzut Trybunał
Sprawiedliwości przypomniał, że skuteczne stosowanie unijnych reguł konkurencji wymaga,
aby Komisja Europejska mogła w każdej chwili dostosować wysokość grzywien do potrzeb
prowadzonej przez nią polityki. W związku z tym, „[…] przedsiębiorstwa uczestniczące w
postępowaniu administracyjnym, które może zakończyć się nałożeniem grzywny, nie mogą
mieć uzasadnionych oczekiwań co do tego, że grzywny wymierzone przez Komisję nie
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przekroczą wysokości wcześniej nakładanych grzywien. […] Uzasadnione oczekiwania, jak
również wskazała Komisja, nie mogą także dotyczyć metody obliczania grzywien”187.
Przywołując w tym miejscu orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w
sprawie Kafkaris przeciwko Cyprowi, gdzie utrwalona praktyka służby więziennej w zakresie
wykonywania kary dożywocia jako kary 20 lat pozbawienia wolności – mimo
jednoznacznego określenia kary grożącej za popełnienie danego czynu jako dożywotnie
pozbawienie wolności na poziomie ustawy karnej – uznana została za problematyczną z
perspektywy wymogu precyzji prawa, stwierdzić należy, iż unijny standard zapewnia pod tym
kątem niższy poziom ochrony. Godzi się podkreślić, iż nawet jeśli gwarancja nullum crimen,
nulla poena sine lege w postępowaniu antykonkurencyjnym nie musi odpowiadać gwarancji
właściwej dla prawa karnego sensu stricto, to pewnym minimum, wskazywanym przez Sąd
na gruncie sprawy AC-Treuhand AG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, w dalszym
ciągu powinna być racjonalna przewidywalność.
W powyższy kontekst wpasowuje się zarazem sprawa Britannia Alloys & Chemicals
188

Ltd

, wskazywana niekiedy jako przykład „rozszerzonej koncepcji przewidywalności

prawa”189. Skarżąca zakwestionowała tu mianowicie wykładnię pojęcia „poprzedni rok
obrotowy”, które użyte zostało w art. 15 ust. 2 akapit pierwszy Rozporządzenia Rady EWG nr
17 dla określenia właściwego punktu odniesienia do wyliczenia 10% obrotu przedsiębiorstwa,
stanowiącego maksymalną kwotę grzywny, w przypadku jeśli kwota ta przekraczałaby w
danej sprawie 1.000.000 jednostek rozliczeniowych. Zasadniczo chodziło tutaj o rok
poprzedzający wydanie decyzji w postępowaniu antykonkurencyjnym, co gwarantować miało
adekwatność kary pieniężnej do rzeczywistego znaczenia gospodarczego przedsiębiorstwa.
Zgodnie z poczynionymi w niniejszej sprawie ustaleniami faktycznymi naruszenie trwało w
okresie od 24 marca 1994 r. do 15 marca 1997 r., następnie zaś skarżąca spółka zaprzestała
prowadzenia działalności gospodarczej. Mając na uwadze zerowy obrót przedsiębiorstwa w
roku obrotowym poprzedzającym wydanie decyzji w dniu 11 grudnia 2001 r., Komisja
Europejska odniosła się do jego ostatniego pełnego roku obrotowego kończącego się 30
czerwca 1996 r. Zdaniem skarżącej w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności
187
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188
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Europejskiej..., op. cit., s. 259.
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gospodarczej powinny raczej znaleźć zastosowanie widełki określone w pierwszej części art.
15 ust. 2 akapit pierwszy Rozporządzenia Rady EWG nr 17190. Trybunał Sprawiedliwości,
choć

nie

zaprzeczył

„nieprzewidywalności”

podjętego

przez

Komisję

Europejską

rozstrzygnięcia, to zwrócił uwagę na wymóg wykładni celowościowej prawa unijnego.
Przypomniał, że brać należy pod uwagę nie tylko brzmienie odnośnych przepisów prawa, lecz
także kontekst, w jakim zostały one umieszczone, oraz cele regulacji, której stanowią część.
W jego ocenie przepis art. 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady EWG nr 17 miał na celu
umożliwienie Komisji Europejskiej skuteczne pełnienie funkcji nadzorczej, co zakłada
zarówno karanie za popełnione czyny niedozwolone, jak i powstrzymywanie przed
popełnieniem kolejnych naruszeń. W konsekwencji, „w celu ustalenia znaczenia pojęcia
» poprzedni rok obrotowy « Komisja – biorąc pod uwagę kontekst oraz cel systemu kar
ustanowionego w rozporządzeniu nr 17 – jest zobowiązana dokonać oceny, w każdym
rozpatrywanym przypadku, zamierzonego wpływu na zainteresowane przedsiębiorstwo,
uwzględniając w szczególności obrót tego przedsiębiorstwa odzwierciedlający jego
rzeczywistą sytuację gospodarczą w okresie, w którym zostało popełnione naruszenie. […]
Gdyby bowiem uwzględniono argumentację wnoszącej odwołanie, prowadziłoby to do takiej
wykładni art. 15 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia nr 17, że w sytuacjach, w których nie
został osiągnięty obrót w trakcie roku obrotowego poprzedzającego wydanie decyzji przez
Komisję, Komisja byłaby zobowiązana do stosowania jedynie części pierwszej tego akapitu,
zważywszy że górna granica, o której mowa w części drugiej tego akapitu, nie miałaby
związku z obrotem. Jednak taka wykładnia nie uwzględnia nie tylko zakresu uprawnień
przysługujących Komisji na podstawie art. 15 ust. 2, ale także faktu, że w pewnych
przypadkach obrót w roku obrotowym poprzedzającym wydanie decyzji przez Komisję nie
stanowi przydatnej wskazówki co do rzeczywistej sytuacji gospodarczej zainteresowanego
przedsiębiorstwa, a tym samym co do właściwego wymiaru grzywny, która ma być na nie
nałożona. W związku z tym, jeżeli tak jak w niniejszej sprawie przedsiębiorstwo nie uzyskało
obrotu w roku obrotowym poprzedzającym wydanie decyzji przez Komisję, jest ona
upoważniona do odniesienia się do innego roku obrotowego, jeżeli w ten sposób będzie w
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stanie prawidłowo oszacować środki finansowe tego przedsiębiorstwa i zapewnić
wystarczająco odstraszający skutek grzywny”191.
Patrząc na ten problem z perspektywy zasady nullum crimen, nulla poena sine lege
Trybunał Sprawiedliwości przyznał co prawda, że zasady prawa unijnego powinny być jasne i
dokładne, tak aby zainteresowane podmioty miały możliwość zorientowania się w
obowiązującym stanie prawnym. Stwierdził tym niemniej, iż: „zasada pewności prawa nie
mogła dać wnoszącej odwołanie gwarancji, że konsekwencją zaprzestania działalności
gospodarczej w sektorze cynku będzie uniknięcie nałożenia grzywny za popełnione
naruszenie. Britannia z całą pewnością była w stanie przewidzieć, że zostanie na nią nałożona
grzywna, ponieważ popełnione przez nią naruszenie reguł konkurencji było oczywiste, a także
że grzywna ta zostanie ustalona na podstawie nie tylko wagi i okresu trwania naruszenia, lecz
również na podstawie okoliczności właściwych temu przedsiębiorstwu. […] Ponadto mając
na względzie uprawnienia dyskrecjonalne, jakimi dysponuje Komisja w tej dziedzinie, dane
przedsiębiorstwo, które brało udział w kartelu, nie może mieć pewności co do wysokości
grzywny, która może być na nie nałożona przez Komisję w ramach stosowania przepisów
rozporządzenia nr 17. W tych okolicznościach fakt, że Britannia nie była w stanie dowiedzieć
się wcześniej, jaki rok zostanie uznany za właściwy rok odniesienia w celu ustalenia górnej
granicy grzywny, nie stanowi sam w sobie naruszenia zasady pewności prawa”192.
Przytoczona wyżej sprawa stanowi ilustrację, w jaki sposób funkcjonuje w systemie
prawa unijnego postulat lex stricta. Zgodnie ze stanowiskiem przejętym od Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka, o ile mówi się tutaj o zakazie analogii (na niekorzyść
oskarżonego), to granicą interpretacji jest jej „przewidywalność”, mówiąc zaś precyzyjnie –
przewidywalność ostatecznego rezultatu interpretacyjnego. Problem z sankcjami quasikarnymi w postępowaniu antykonkurencyjnym sprowadza się jednak do tego, że za
„przewidywalną” uznaje się raczej „nieprzewidywalność” końcowego rozstrzygnięcia
Komisji Europejskiej.
Podkreślić w tym miejscu należy, że preferowaną metodą wykładni prawa unijnego jest
wykładnia celowościowa, uwzględniająca kontekst i cel regulacji, co wynika z nadrzędnego
191

Zob. wyrok TS z 7 czerwca 2007 r. w sprawie C-76/06 P, Britannia Alloys & Chemicals v. Commission,
ECLI:EU:C:2007:326, p. 21-30. Zob. także wyrok TS z 7 czerwca 1983 r. w sprawach połączonych 100/80 do
103/80, Musique Diffusion française and Others v. Commission, ECLI:EU:C:1983:158, p. 105; wyrok TS z 15
lipca 1970 r. w sprawie 41/69, Chemiefarma v. Commission, ECLI:EU:C:1970:71, p. 173.
192
Zob. wyrok TS z 7 czerwca 2007 r. w sprawie C-76/06 P, Britannia Alloys & Chemicals v. Commission,
ECLI:EU:C:2007:326, p. 79-84.
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charakteru

zasady efektywności

prawa

Unii

Europejskiej.

Nawet

jeśli

Trybunał

Sprawiedliwości wychodzi od językowej analizy tekstu prawnego, to wynik ten weryfikuje z
perspektywy kontekstu, w jakim został umieszczony dany przepis, oraz celu całej regulacji193.
Działanie to wydaje się zresztą niezbędne, gdy zważy się na ilość wersji językowych każdego
aktu prawnego. Znamienne przy tym, że efektywność prawa UE przemawiać będzie
zazwyczaj za rozszerzeniem zakresu odpowiedzialności karnej (quasi-karnej). Sankcja karna
(quasi-karna) stanowi środek do zapewnienie przestrzegania prawa unijnego, w związku z
czym wykładnia celowościowa sprowadzałaby się tutaj do przyznania jak najszerszej ochrony
cenionym przez Unię Europejską dobrom prawnym.
W powyższym kontekście warto przytoczyć wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie
Postępowanie karne przeciwko Knud Grøngaard i Allan Bang194. Sprawa dotyczyła
bezprawnego ujawnienia informacji poufnych, a jej stan faktyczny sprowadzał się do
przekazania przez K. Grøngaarda, członka zarządu spółki giełdowej RealDanmark, A.
Bangowi, przewodniczącemu związku zawodowego Finanzforbundet, informacji dotyczącej
planowanej fuzji pomiędzy RealDanmark a Danske Bank. Informacja ta została następnie
ujawniona przez A. Bang współpracownikowi sekretariatu Finanzforbundet, który dokonał
dzięki temu transakcji na rynku giełdowym, osiągając zysk na poziomie 180.000 euro. Za
czyn bezprawnego wykorzystania informacji poufnych współpracownik został skazany na 6
miesięcy pozbawienia wolności, podczas gdy K. Grøngaardowi i A. Bangowi postawione
zostały zarzuty bezprawnego ujawnienia informacji poufnej. Zdaniem oskarżonych
zawężająca interpretacja przepisów uprawniających do ujawnienia informacji poufnych w
ramach wykonywania zawodu, zatrudnienia lub obowiązku, a stanowiących implementację
art. 3 lit. a) dyrektywy Rady 89/592/EWG z dnia 13 listopada 1989 r. koordynującej przepisy
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C. Peristeridou, The principle of legality in European criminal law..., op. cit., s. 210. Zob. np. wyrok TS
z 28 czerwca 2007 r. w sprawie C-467/05, Dell'Orto, ECLI:EU:C:2007:395, p. 53-55, gdzie czytamy: „Z
brzmienia tego przepisu wynika, że decyzja ramowa dotyczy jedynie osób fizycznych, które doznały szkody
spowodowanej bezpośrednio przez działania lub zaniechania stanowiące naruszenie prawa karnego państwa
członkowskiego. Wykładnia decyzji ramowej, zgodnie z którą decyzja dotyczy również osób » prawnych «,
które na wzór powoda cywilnego w sprawie przed sądem krajowym podnoszą poniesienie szkody
spowodowanej bezpośrednio przez przestępstwo, byłaby niezgodna z samym brzmieniem art. 1 lit. a) tej decyzji
ramowej. Do tego należy dodać, że żaden inny przepis decyzji ramowej nie zawiera wskazówki sugerującej, że
na potrzeby stosowania tej decyzji ramowej prawodawca Unii Europejskiej zamierzał objąć pojęciem ofiary
osoby prawne. Wręcz przeciwnie – rozliczne przepisy decyzji ramowej potwierdzają, że celem prawodawcy było
objęcie zakresem znaczeniowym definicji wyłącznie osób fizycznych, które będąc ofiarami doznały szkody
spowodowanej przez przestępstwo”.
194
Wyrok TS z 22 listopada 2005 r. w sprawie C-384/02, Grøngaard and Bang, ECLI:EU:C:2005:708.
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dotyczące wykorzystywania poufnych informacji195, pozostawała w sprzeczności z zasadą
legalności kar z art. 7 ust. 1 EKPC196. W postępowaniu prejudycjalnym Trybunał
Sprawiedliwości przyjął jednak za rzecznikiem generalnym M. Poiaresem Maduro, że karny
charakter postępowania oraz zasada legalności, które można stosować w ramach takiego
postępowania, w tym sensie nie powinny mieć wpływu na wykładnię prawa unijnego, że
wykładnia zakresu stosowania dyrektywy nie może być uzależniona od charakteru
postępowania – cywilnego, administracyjnego lub karnego, w ramach którego jest
stosowana197. Mając zaś na uwadze effet utile regulacji dotyczącej informacji poufnych,
opowiedział się on za wąską wykładnią przepisów umożliwiających ujawnienie
przedmiotowych informacji, a to za wymogiem istnienia ścisłego związku pomiędzy
przekazaniem informacji poufnej a określonym zatrudnieniem, zawodem lub obowiązkiem,
oraz niezbędnej konieczności jej ujawnienia198. W okolicznościach tej konkretnej sprawy
oznaczało to rozszerzenie zakresu zastosowania przepisu prawnokarnego.
W ramach przypomnienia, dla państw członkowskich UE wymóg wykładni prounijnej
oznacza przede wszystkim obowiązek takiej wykładni prawa krajowego, aby w sposób
najpełniejszy osiągnąć cel regulacji unijnej. Przykładowo, jeśli z danego przepisu prawnego
daje się zrekonstruować kilka alternatywnych norm prawnych, sąd krajowy powinien wybrać
ten warianat interpretacyjny, który najlepiej będzie oddawał zamiar prawodawcy unijnego.
Z drugiej strony, państwa członkowskie winny zarazem czuwać, aby w procesie
implementacji nie opierać się na takiej wykładni tekstu prawa wtórnego, której nie dałoby sie
pogodzić z chronionymi na łamach systemu unijnego prawami podstawowymi lub z innymi
ogólnymi zasadami prawa UE199. O czym była już mowa, zasada nullum crimen, nulla poena
sine lege stanowić będzie jedno z ograniczeń wykładni prounijnej. Problem ten wiaże się
195

Dz.U. UE L 334, s. 30.
Zob. opinia rzecznika generalnego M. Poiaresa Madura z 25 maja 2004 r. do sprawy C‑384/02,
Grøngaard and Bang, ECLI:EU:C:2004:316, p. 23.
197
Tak wyrok TS z 22 listopada 2005 r. w sprawie C-384/02, Grøngaard and Bang, ECLI:EU:C:2005:708,
p. 28, odpowiednio opinia rzecznika generalnego M. Poiaresa Madura z 25 maja 2004 r. do przedmiotowej
sprawy, ECLI:EU:C:2004:316, p. 24. Zob. także wyrok TS z 7 stycznia 2004 r. w sprawie C‑60/02, X,
ECLI:EU:C:2004:10, p. 56, oraz opinia rzecznika generalnego D. Ruiz-Jarabo Colomera z 5 czerwca 2003 r. do
przedmiotowej sprawy, ECLI:EU:C:2003:326, p. 36.
198
Zob. wyrok TS z 22 listopada 2005 r. w sprawie C-384/02, Grøngaard and Bang, ECLI:EU:C:2005:708,
p. 28.
199
Zob. m.in. wyrok TS z 6 listopada 2003 r. w sprawie C‑101/01, Lindqvist, ECLI:EU:C:2003:596, p. 87;
wyrok TS z 26 czerwca 2007 r. w sprawie C-305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone and
Others, ECLI:EU:C:2007:383, p. 28. Zob. także C. Peristeridou, The principle of legality in European criminal
law..., op. cit., s. 212. Szerzej M. Rams, Specyfika wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa
Unii Europejskiej..., op. cit., s. 231 i n.
196
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przede wszystkim z implementacją dyrektyw ustanawiającym normy minimalne dotyczące
kryminalizacji określonych zachowań, niegdyś zaś, w ramach dawnego III filaru UE, również
decyzji ramowych. W tym też zakresie wykształcił się w orzecznictwie Trybunału
Sprawiedliwości dość jednolity pogląd, że zasada wykładni zgodnej krajowego prawa
karnego podlega ograniczeniom wynikającym z ogólnych zasad prawa, w szczególności
zasady pewności prawa i niedziałania prawa wstecz, które stoją na przeszkodzie temu, aby
sam wynikający z dyrektywy (decyzji ramowej) obowiązek kryminalizacji określonych
zachowań mógł doprowadzić do ustalenia bądź zaostrzenia odpowiedzialności karnej osób
naruszających przepisy owej dyrektywy – niezależnie od ustawy transponującej ją do
wewnętrznego porządku prawnego200.
W sprawie Postępowanie karne przeciwko Kolpinghuis Nijmegen BV przedmiotowy zakaz
oznaczał przykładowo, że organy ścigania nie mogły przywołać przepisów dyrektywy Rady
80/777/EWG z 15 lipca 1980 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich
w zakresie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych201 na
poparcie aktu oskarżenia w sprawie o czyn magazynowania szkodliwych dla zdrowia
artykułów spożywczych w postaci związku wody wodociągowej z dodatkiem dwutlenku
węgla oznaczonego jako „woda mineralna”, mimo iż zobowiązywały one państwa
członkowskie UE do podjęcia wszelkich możliwych działań, aby wyłącznie wody
wydobywane z ziemi i formalnie uznane za naturalne wody mineralne, odpowiadające
wymogom określonym w załączniku I do dyrektywy, mogły być wprowadzane do obrotu jako
naturalne wody mineralne. Przepisy te miały być wdrożone do wewnętrznego porządku
prawnego do dnia 17 lipca 1984 r., niemniej w przypadku Holandii nastąpiło to dopiero
8 sierpnia 1985 r. Mając na względzie, że czyn zarzucony oskarżonemu miał miejsce w dniu
7 sierpnia 1984 r., dyrektywa – mimo formalnego obowiązywania – nie mogła być w
niniejszej sprawie powołana przeciwko oskarżonemu202.
W sprawie Postępowanie karne przeciwko X zakaz ten uniemożliwił z kolei rozszerzenie,
w drodze wykładni prounijnej, zakresu zastosowania krajowego prawa karne, które stanowiło
200

Zob. mi.n. wyrok TS z 8 października 1987 r. w sprawie 80/86, Kolpinghuis Nijmegen,
ECLI:EU:C:1987:431, p. 12-13; wyrok TS z 12 grudnia 1996 r. w sprawach połączonych C-74/95 i C-129/95, X,
ECLI:EU:C:1996:491, p. 24; wyrok TS z 3 maja 2005 r. w sprawach połączonych C‑387/02, C‑391/02 i
C‑403/02, Berlusconi and Others, ECLI:EU:C:2005:270, p. 74; wyrok TS z 16 czerwca 2005 r. w sprawie C105/03, Pupino, ECLI:EU:C:2005:386, p. 43-45.
201
Dz.U. UE L 229, s. 1.
202
Zob. wyrok TS z 8 października 1987 r. w sprawie 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, ECLI:EU:C:1987:431,
p. 2-3.
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niepełną implementację dyrektywy Rady 90/270/EWG z 29 maja 1990 r. w sprawie
minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z
urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe203, na przypadki wprost w nim
nieprzewidziane, choć wynikające z prawa unijnego. Otóż, zgodnie z art. 2 (c) wskazanej
dyrektywy za pracownika podlegającego ochronie powinno się uznać każdą osobę, która
korzysta z urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe „przez znaczącą część swojego
zwykłego czasu pracy”, przepisy krajowe, w zakresie, w jakim wymagały od pracodawcy
zapewnienia okresowych kontroli wzroku, odnosiły się tymczasem wyłącznie do osób, które
korzystały z urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe przez co najmniej cztery kolejne
godziny na dobę przez cały tydzień pracy (z wyłączeniem przerw). Poza ochroną na gruncie
prawa włoskiego pozostawały tym samym osoby, które każdego dnia pracowały przez
komputerem krócej niż cztery kolejne godziny pracy, oraz te, które pracowały przed
komputerem dłużej niż cztery kolejne godziny pracy, jednak nie przez wszystkie dni
tygodnia204. Jakkolwiek ten stan rzeczy pozostawał w sprzeczności z prawem unijnym, jego
naprawienie – z odwołaniem się do wymogu wykładni zgodnej – nie było możliwie.
Godzi się nadmienić, że przyjęty tutaj standard ochrony bezpieczeństwa prawnokarnego
jednostki zdawać się może dalej idący niż na gruncie systemu konwencyjnego. Nawet gdyby
w chwili popełnienia czynu zabronionego, do którego kryminalizacji państwo członkowskie
UE zobowiązane zostało mocą dyrektywy unijnej, dyrektywa ta nie została implementowana
do wewnętrznego porządku prawnego, mówić by tu można o uprzednim uznaniu odnośnego
czynu za podlegający karze przez „prawo międzynarodowe”, które in concreto mogłoby
stanowić podstawę obiektywnej przewidywalności konsekwencji prawnokarnych. Wszak
dyrektywy unijne publikowane są w powszechnie dostępnych dziennikach urzędowych Unii
Europejskiej. Przepis dopełniający obowiązku implementacji nie będzie miał jednak
retroaktywnego zastosowania – niezależnie od spełnienia wymogu przewidywalności prawa
karnego. Reguła ta wynika nie tyle z zasady nullum crimen, nulla poena sine lege, co przede
wszystkim z istoty instrumentu prawnego jakim jest dyrektywa. Adresowana wyłącznie do
państw członkowskich UE samodzielnie nie tworzy ona po stronie jednostek żadnych
obowiązków, których przestrzegania można by od nich wymagać, w związku z czym sama
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Dz.U. UE L 156, s. 14.
Zob. wyrok TS z
ECLI:EU:C:1996:491, p. 2 i n.
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12 grudnia
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w sprawach połączonych C-74/95

i C-129/95,

X,
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nie może być wobec nich powoływana205. Zważywszy zresztą na tę zasadę, prawnik
udzielający jednostce porady prawnej mógłby ją zapewnić o niekaralności danego
zachowania. W tym stanie rzeczy, o racjonalnej przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych nie można by już mówić.
Warto zwrócić jednocześnie uwagę na pogląd wyrażony przez Trybunał Sprawiedliwości
w powyższej sprawie Postępowanie karne przeciwko X, iż zasada, zgodnie z którą przepisy
prawnokarne nie mogą być stosowane rozszerzająco na niekorzyść oskarżonego, wyklucza
wszczęcie postępowania karnego w przedmiocie zachowania, które w sposób jednoznaczny
nie zostało uznane przez prawo za zabronione206. Teza ta przywodzi na myśl dyrektywę
interpretacyjną in dubio pro reo, która aktualizowałaby się już na wczesnym etapie
postępowania karnego. O tyle jednak nie przystaje ona do okoliczności przedmiotowej
sprawy, że mamy w tym przypadku do czynienia z jednoznacznie zawężonym – w stosunku
do wymagań prawa unijnego – zakresem kryminalizacji. Innymi słowy, zachowanie, którego
karalność

„wzbudziła

wątpliwości”

krajowych

organów

wymiaru

sprawiedliwości,

jednoznacznie nie zostało uznane przez prawo za zabronionego pod groźbą kary, rzec można
– mieściło się w „negatywnym rdzeniu znaczeniowym” odnośnej regulacji, stanowiło jej
„sferę zewnętrzną”. Warto dodać, iż sam Trybunał Sprawiedliwości zdaje się dziwić owym
wątpliwościom, stwierdzając, że pytanie sądu krajowego bynajmniej nie dotyczy zgodności
prawa krajowego z prawem unijnym (o czym, co do zasady, nie mógł orzec w postępowaniu
prejudycjalnym), a wynika tylko stąd, że możliwość rozszerzenia wynikających z prawa
krajowego podstaw odpowiedzialności karnej ze wskazaniem na obowiązek wykładni
prounijnej nie została przez ten sąd wykluczona207. Odnosząc się tymczasem do przypadków,
w których karalność danego zachowania rzeczywiście mogłaby budzić wątpliwości w świetle
205

Zob. m.in. wyrok TS z 26 lutego 1986 r. w sprawie 152/84, Marshall v. Southampton and South-West
Hampshire Area Health Authority, ECLI:EU:C:1986:84, p. 48; wyrok TS z 5 października 2004 r. w sprawach
połączonych C‑397/01 do C‑403/01, Pfeiffer and Others, ECLI:EU:C:2004:584, p. 108.
206
Tak wyrok TS z 12 grudnia 1996 r. w sprawach połączonych C-74/95 i C-129/95, X,
ECLI:EU:C:1996:491, p. 25.
207
Zob. wyrok TS z 12 grudnia 1996 r. w sprawach połączonych C-74/95 i C-129/95, X,
ECLI:EU:C:1996:491, p. 21-22. Jak czytamy, „It must first be noted that the Court cannot, in proceedings under
Article 177 of the Treaty, rule whether a measure of national law is valid from the point of view of Community
law, as it might in proceedings under Article 169 [...]. It is, however, competent to provide the national court
with all criteria for the interpretation of Community law which may enable that court to determine the issue of
compatibility for the purposes of the decision in the case before it [...]. In the present case, however, it is clear
from the order for reference that the national court does not rule out the possibility that the effect of taking the
provisions of the Directive into account might be to determine or aggravate the liability in criminal law of
persons who act in contravention of those provisions, although no such liability would arise out of the
interpretation of the legislation specifically adopted to implement the Directive”.
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treści przepisów krajowych przyjętych w celu wykonania dyrektywy, założyć można, że
stanowisko Trybunału Sprawiedliwości nie będzie już tak „gwarancyjne”. Zgodnie bowiem z
ideą wykładni prounijnej, jeśli sąd krajowy dojdzie do wniosku, że istnieje więcej niż jedna
możliwa interpretacja odnośnego przepisu, winien wybrać ten wariant, który lepiej oddaje cel
regulacji unijnej. Idea ta pozostaje niewątpliwie w sprzeczności z dyrektywą interpreacyjną in
dubio pro reo, która w razie wątpliwości co do „prawidłowej“ wykładni odnośnego przepisu
prawa karnego nakazuje przyjąć ten warinat interpretacyjny, który byłby korzystniejszy
z punktu widzenia interesów oskarżonego. Przytoczone wyżej orzeczenie w sprawie
Postępowanie karne przeciwko Knud Grøngaard i Allan Bang obrazuje właśnie, że –
niezależnie od przyjmowanych w poszczególnych dziedzinach wewnętrznego porządku
prawnego szczególnych dyrektyw interpretacyjnych – prawo Unii Europejskiej, w tym
przepisy prawa krajowego stanowiące jego implementację, winny być interpretowane w
sposób, który zapewni najpełniejszą realizację celu regulacji unijnej. Z tej perspektywy, w
unijnym systemie ochrony praw człowieka nie ma miejsca dla postulatu wykładni na korzyść
oskarżonego208.
2.5. Charakter zasady nullum crimen sine lege
W świetle powyższych uwag co do wymogu przewidywalności prawa w systemie
unijnym, poczynione uprzednio ustalenia dotyczące charakteru zasady nullum crimen sine
lege na gruncie konwencyjnego systemu ochrony praw człowieka wymagają aktualizacji.
Odnosząc się w pierwszej kolejności do klauzuli norymberskiej przypomnieć należy treść
art. 49 ust. 2 KPP. Otóż, „Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w sądzeniu i karaniu
osoby za działanie lub zaniechanie, które w czasie, gdy miało miejsce, stanowiło czyn
zabroniony pod groźbą kary, zgodnie z ogólnymi zasadami uznanymi przez wspólnotę
narodów”. W Wyjaśnieniach do art. 49 KPP czytamy natomiast, że: „W ustępie 2 odniesienie
do narodów » cywilizowanych « zostało skreślone; nie zmienia to znaczenia tego ustępu,
który odnosi się w szczególności do zbrodni przeciwko ludzkości. Zgodnie z artykułem 52
ustęp 3 zagwarantowane prawo ma zatem takie samo znaczenie i zakres jak prawo
zagwarantowane przez europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności”. Wynikałoby stąd, że stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w

208

Zob. M. Rams, Specyfika wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii
Europejskiej..., op. cit., s. 262-267.
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myśl którego regulacja ta nie stanowi odrębnej podstawy odpowiedzialności karnej jednostki,
pozostaje tutaj aktualne. Również w literaturze przedmiotu spotkać się można z poglądem, że
zakres zastosowania art. 49 ust. 2 KPP ogranicza się wyłącznie do okoliczności II Wojny
Światowej209. Z drugiej strony, stanowisko, w myśl którego przepis ten stanowić może „furtkę
bezpieczeństwa” na wypadek przyszłych, na dziś dzień nie przewidzianych przez prawo
(krajowe lub międzynarodowe) zbrodni przeciwko ludzkości, także jest tutaj obecne210.
Oderwanie go od historycznych uwarunkowań prowadzić jednak może do obniżenia poziomu
ochrony gwarantowanego przez art. 7 ust. 2 EKPC odczytywanego łącznie z ust. 1. Pod
pojęciem „ogólnych zasad uznanych przez wspólnotę narodów” mieściłyby się i inne zasady,
niż przyjęte na potrzeby procesu norymberskiego, w konsekwencji zaś – retroakcja prawa
karnego byłaby uzasadniona w szerszym zakresie. Taką interpretację należałoby zatem
odrzucić jako sprzeczną z wytycznymi art. 52 ust. 3 KPP.
W powyższym kontekście zwrócić należy jeszcze uwagę na jedną okoliczność. Jeśli
dyrektywa prawnokarna zobowiązywałaby państwa członkowskie UE do kryminalizacji
zachowań, które kwalifikuje się jako karalne w świetle ogólnych zasad uznanych przez
wspólnotę narodów, to zasada nullum crimen sine lege nie stałaby na przeszkodzie
retroaktywnego zastosowania przepisów krajowych implementujących prawo unijne. Zakres
kompetencji prawotwórczych Unii Europejskiej w zakresie wymiaru sprawiedliwości
ogranicza się przy tym, zgodnie z art. 83 ust. 1 akapit drugi TfUE, do takich dziedzin
przestępczości jak terroryzm, handel ludźmi oraz seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci,
nielegalny handel narkotykami, nielegalny handel bronią, pranie pieniędzy, korupcja,
fałszowanie

środków

płatniczych,

przestępczość

komputerowa

i

przestępczość

zorganizowana. Sytuacja, że konkretny typ czynu zabronionego dałoby się zakwalifikować
jako karalny w myśl zasad norymberskich, wydaje się raczej abstrakcją. Teza ta jawi się tym
bardziej uzasadniona w odniesieniu do czynów o charakterze quasi-karnym. Dodatkowy
problem, jaki się tutaj wyłania, sprowadza się tymczasem do tego, że taki zakaz w dalszym
ciągu byłby aktualny w świetle ogólnych zasad prawa Unii Europejskiej. O czym była już
mowa, z istoty dyrektywy unijnej wynika, iż nie może być ona powoływana bezpośrednio
przeciwko jednostkom. Z tej perspektywy klauzula norymberska wydaje się niedostosowana
do specyfiki prawa unijnego.
209
210

C. Peristeridou, The principle of legality in European criminal law..., op. cit., s. 187.
M. Szwarc-Kuczer, „Objaśnienia do art. 49”, op. cit., s. 1279.
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Rozwijając nieco powyższy wątek, w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE
wyraża się pogląd, że choć efektywność prawa unijnego może przemawiać za nadaniem
określonej regulacji wstecznej mocy obowiązującej, tak w sferze prawa karnego zakaz
retroakcji ma charakter absolutnym211. Innymi słowy, zakaz retroaktywnego stosowania
krajowego prawa karnego stanowiącego implementację dyrektywy unijnej ma bezwzględną
moc obowiązującą212. Gdy spojrzeć na tę kwestię z punktu widzenia prawa jednostki do
bezpieczeństwa prawnokarnego, problem mogłaby tu jednak stanowić wykładnia prounijna.
Choć zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Trybunał Sprawiedliwości na gruncie
sprawy Dansk Rørindustri i inni przeciwko Komisji Europejskiej, w systemie unijnym, i to już
w obręcie prawa quasi-karnego, obowiązywać ma zakaz retoraktywnego zastosowania nowej
wykładni, tak z drugiej strony, jak wynika z orzeczenia w sprawie Postępowanie karne
przeciwko Knud Grøngaard i Allan Bang, obowiązek wykładni prounijnej ma mieć znaczenie
pierwszorzędne nawet w przypadku norm przynależnych do prawa karnego sensu stricto. Jeśli
dany rezultat interpretacyjny mieściłby się w tzw. możliwym znaczeniu językowym
odnośnego przepisu prawnego, to mimo iż stanowiłby on nowość w stosunku do
dotychczasowego dorobku orzeczniczego, Trybunał Sprawiedliwości UE niekoniecznie
doszukałby się tutaj naruszenia zasady nullum crimen sine lege.
Przypadek wymierzenia kary pomimo braku przewidywalności konsekwencji prawnych
na gruncie prawa quasi-karnego wydaje się natomiast zasadą. W przypadku Unii Europejskiej
ochronę praw człowieka uznać raczej należy za zadanie drugorzędne. Z tego też powodu, o
czym była mowa w poprzedniej części pracy, jeśli prawo do bezpieczeństwa prawnokarnego
podlegać ma tutaj bilansowaniu z inną wartością, w rachubę wchodziłaby zatem, przede
wszystkim, zasada efektywności prawa unijnego – ukierunkowana na zapewnienie
odpowiednich warunków do harmonijnego rozwoju gospodarczego i społecznego państw
211

Zob. m.in. wyrok TS z 13 listopada 1990 r. w sprawie C-331/88, The Queen v Ministry of Agriculture,
Fisheries and Food, ex parte FEDESA and Others, ECLI:EU:C:1990:391, p. 44-45, gdzie czytamy: „That
provision cannot be interpreted as imposing on Member States the obligation to adopt measures which conflict
with Community law, in particular with the principle that penal provisions may not have retroactive effect. Nor
may it provide a basis for criminal proceedings instituted under provisions of national law which may have been
adopted in implementation of the annulled directive and whose sole basis is to be found in that directive. As
regards the retroactive effect of the directive at issue outside the criminal sphere, it should be recalled that [...] it
may exceptionally be otherwise where the purpose to be achieved so demands and where the legitimate
expectations of those concerned are duly respected”.
212
Zob. także P. Kardas, Rola i znaczenie wykładni prowspólnotowej w procesie dekodowania norm prawa
karnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, 2009, nr 2., s. 20; C. Peristeridou, The principle of
legality in European criminal law..., op. cit., s. 187-188; T. Tridimas, The general principles of EU law, Oxford
2006., s. 254-265.
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członkowskich UE. Teza ta koresponduje z przedstawionym powyżej stanowiskiem
Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym Wytycznych KE. Jak wynika z orzeczeń w sprawach
Dansk Rørindustri i inni przeciwko Komisji Europejskiej oraz Britannia Alloys & Chemicals
Ltd, bezpieczeństwo prawne jedstnoki nie może stanowić przeszkody dla pełnej realizacji
unijnych reguł konkurencji. Mówić tu można o przewidywalności „nieprzewidywalności”
rozstrzygnięcia Komisji Europejskiej. W przypadku prawa quasi-karnego zasada nullum
crimen (nulla poena) sine lege co do zasady mieć będzie zatem charakter względny. Warto
dodać, że tym bardziej tutaj nie będzie ona stanowić granicy wykładni prounijnej.
2.6. Podsumowanie
Konkluzje wyciągnięte na podstawie analizy konwencyjnego systemu ochrony praw
człowieka pozostają zasadniczo aktualne w stosunku do systemu unijnego. Specyfika prawa
Unii Europejskiej, zwłaszcza nadrzędność zasady efektywności, przesądza tu jednak, że
ewentualne odstępstwa od wymogu przewidywalności konsekwencji prawnokarnych częściej
nawet będą uzasadnione niż rażące naruszenie podstawowych praw człowieka. Zastrzec przy
tym należy, że odnosi się to w głównej mierze do prawa quasi-karnego, w związku z czym
niekoniecznie podważa standard konwencyjny. Co więcej, nawet gdyby owo effet utile
przemawiało za taką wykładnią krajowych przepisów karnych (stanowiących implementację
dyrektywy unijnej), która nie będzie spełniać wymogu racjonalnej przewidywalności, to
jednostka w dalszym ciągu mogłaby dochodzić swych praw przed Europejskim Trybunałem
Praw Człowieka. W zakresie, w jakim konwencyjny standard ochrony prawa do
bezpieczeństwa prawnokarnego będzie znajdować zastosowanie do „unijnego” prawa
karnego, zasługuje on na miano uniwersalnego europejskiego standardu.
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3. Krajowy system ochrony praw człowieka
3.1. Uwagi wstępne
Tytułem przypomnienia, system ochrony praw człowieka w Polsce składa się niejako z
trzech podsystemów. Z jednej strony obowiązek przestrzegania praw człowieka nakłada na
władzę państwową Konstytucja RP. W art. 5 czytamy mianowicie, że: „Rzeczpospolita
Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i
prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa
narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego
rozwoju”. W rozdziale II znajdujemy z kolei katalog poszczególnych praw, w tym, w art. 42
ust. 1, zasadę nullum crimen sine lege. Z drugiej strony, omówione powyżej europejskie
instrumenty ochrony praw człowieka stanowią de facto część krajowego porządku prawnego.
Europejska Konwencja Praw Człowieka – jako umowa międzynarodowa ratyfikowana za
uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, oraz Karta Praw Podstawowych – jako prawo
stanowione przez organizację międzynarodową zgodnie z ratyfikowaną umową akcesyjną,
mogą być bezpośrednio stosowane, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami
(por. art. 91 Konstytucji RP). Pod pojęciem systemu krajowego rozumieć się w związku z tym
będzie system konstytucyjny, tworzony w oparciu o postanowienia Konstytucji RP.
Odnosząc się pokrótce do mechanizmu kontroli poszanowania postanowień krajowego
systemu ochrony praw człowieka, wskazać należy, iż jednym z podstawowych środków
prawnych przysługujących jednostce jest tutaj skarga konstytucja kierowana bezpośrednio do
Trybunału Konstytucyjnego (art. 79 ust. 1 Konstytucji RP213). Zgodnie przy tym z art. 77 ust.
1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem
Konstytucyjnym214 uprawnienie to przysługuje dopiero po wyczerpaniu toku instancji215.
Zarzut naruszania praw lub wolności konstytucyjnych można zatem zostać zasygnalizowany
już w postępowaniu przed sądami powszechnymi lub Sądem Najwyższym, które w są
związane również postanowieniami Konstytucji RP (art. 8 ust. 2 w zw. z art. 178 ust. 1
213

W ramach wyjaśnienia, przepis ten stanowi: „Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały
naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w
sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ
administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach
określonych w Konstytucji”.
214
Dz.U. z 2016 r. poz. 2072.
215
Zgodnie z tym przepisem: „Skarga konstytucyjna może być wniesiona po wyczerpaniu drogi prawnej, o
ile droga ta jest przewidziana, w ciągu 3 miesięcy od dnia doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku,
ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia”.
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Konstytucji RP). Taka sygnalizacja ma zarazem to znaczenie, iż z wnioskiem o podjęcie przez
Trybunał Konstytucyjny kontroli zgodności danego aktu normatywnego z Konstytucją RP,
także ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, może wystąpić każdy sąd, jeżeli
miałoby to wpływ na rozstrzygnięcie toczącej się przed nim sprawy (art. 193 Konstytucji RP).
Co więcej, wątpliwości co do konstytucyjności odnośnej regulacji z tego powodu warto
zgłaszczać na wcześniejszym etapie, że kontrola prowadzona przez Trybunał Konstytucyjny
ma charakter abstrakcyjny i, o czym parokrotnie już wspominano, nie obejmuje prawidłości
konkretnej decyzji stosowania prawa. W tym zakresie ciążar poszanowanie konstytucyjnych
praw i wolności człowieka spoczywa na sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym.
Poniższa analiza krajowego systemu ochrony praw człowieka o tyle odbiegać będzie od
tradycyjnych opracowań, iż odpowiadać będzie analizie systemu europejskiego. Zasada
nullum crimen sine lege badana w związku z tym będzie z perspektywy czterech elementów,
kolejno jej statusu, zakresu zastosowania, właściwej treści i charakteru. Uwaga skupiona
zostanie nie na postulatach lex scripta et praevia, lex certa i lex stricta, a wymogach
przewidywalności prawa karnego i zgodności podjętego w sprawie rozstrzygnięcia z istotą
odnośnego przestępstwa.
3.2. Status zasady nullum crimen sine lege
Przyjmując, że właściwy rozwój polskiego systemu prawnego nastąpił w początkach XX
w., wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, zasada nullum crimen sine lege obecna
jest tutaj od samego początku. O ile jednak wyrażają ją wszystkie kolejne kodyfikacje prawa
karnego, a to nie tylko Kodeks karny z 1932 r. i aktualnie obowiązujący Kodeks karny z 1997
r., ale także Kodeks karny z 1969 r.216, tak na poziomie konstytucyjnym ciągłość taka jest
problematyczna.
W przyjętej po II Wojnie Światowej Konstytucji PRL z 1952 r. zasada nullum crimen sine
lege nie została wyrażona, a przynajmniej nie expresis verbis – w literaturze przedmiotu
podejmowane były bowiem próby nadania jej mocy konstytucyjnej w sposób pośredni.
Zwraca się w tym kontekście uwagę na przepis art. 90 Konstytucji PRL, z którego
wyprowadzano zasadę ustawowej wyłączności w zakresie normowania sytuacji prawnej

216

Zgodnie z art. 1 wskazanej ustawy: „Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuszcza się
czynu społecznie niebezpiecznego, zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego
popełnienia”.
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obywateli względem państwa (relacja wertykalna) oraz między sobą (relacja horyzontalna)217.
Jako relewantną podstawę konstytucyjną wskazywano również art. 87 ust. 1 Konstytucji
PRL218, gwarantujący wolność osobistą jednostki. Zdaniem F. Siemieńskiego zasada, zgodnie
z którą „pozbawienie obywatela wolności może nastąpić tylko w przypadkach określonych
ustawą” (art. 87 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji PRL), dotyczy każdej formy pozbawienia
wolności. Nie chodzi tu tylko o aresztowanie i zatrzymanie, ale wszelkie przypadki
ograniczenia swobody dysponowania własną osobą – co odpowiadać ma zasadom „nie ma
przestępstwa bez ustawy”, „nie ma kary bez ustawy”, czy „ustawa nie działa wstecz” 219. K.
Buchała i L. Kubicki argumentację tę odnosili zarazem do przepadku mienia (art. 87 ust. 3
Konstytucji PRL)220. O czym była już niemniej mowa, regulacja praw człowieka z
Konstytucji PRL miała raczej deklaratoryjny, nie normatywny charakter. Zmiana w tym
zakresie nastąpiła z początkiem lat 90. XX w., wraz z wprowadzeniem do porządku
konstytucyjnego klauzuli (demokratycznego) państwa prawa221. Znowelizowany wówczas art.
1 Konstytucji PRL stał się jednocześnie podstawą dekodowania zasady nullum crimen sine
lege. W cytowanym już postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego z 25 września 1991 r.
wprost się właśnie stwierdza, że w demokratycznym państwie prawa funkcją prawa karnego
jest nie tylko ochrona przed zachowaniami przestępczymi, ale także ochrona jednostki przed
samowolą

państwa

–

poprzez

ustanowienie

nieprzekraczalnej

bariery

pomiędzy

zachowaniami karalnymi, a prawnokarnie irrelewantnymi.
Na gruncie obowiązującego stanu prawnego o konstytucyjnym charakterze zasady nullum
crimen sine lege przesądza jednoznacznie art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. O tym z kolei, że
mamy w tym przypadku do czynienia z prawem podmiotowym człowieka, zdaje się
przesądzać ujęcie jej w konstytucyjnym katalogu „wolności, praw i obowiązków człowieka i
217

J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 109, przypis 32. Przepis
ten brzmi następująco: „Obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest obowiązany przestrzegać przepisów
Konstytucji i ustaw oraz socjalistycznej dyscypliny pracy, szanować zasady współżycia społecznego, wypełniać
sumiennie obowiązki wobec państwa”.
218
Przepis ten brzmi mianowicie: „Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia obywatelom nietykalność
osobistą. Pozbawienie obywatela wolności może nastąpić tylko w przypadkach, określonych ustawą.
Zatrzymany powinien być zwolniony, jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania nie doręczono mu
postanowienia sądu lub prokuratora o aresztowaniu.”.
219
F. Siemieński, Podstawowe wolności, prawa i obowiązki obywateli PRL..., op. cit., s. 92-93.
220
K. Buchała i L. Kubicki, Zasady odpowiedzialności karnej w przyszłej konstytucji, „Państwo i Prawo”,
1987, nr 10., s. 147. Zgodnie z tym przepisem: „Przepadek mienia może nastąpić jedynie w przypadkach
przewidzianych ustawą, na podstawie prawomocnego orzeczenia”.
221
Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr
75, poz. 444). Nowe brzmienie przepis art. 1 było następujące: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym
państwem prawnym , urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.
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obywatela”, stricte zaś – na co wskazuje tytuł podrozdziału – katalogu „wolności i praw
osobistych”222. Taka kwalifikację potwierdza jednocześnie Trybunał Konstytucyjny RP, który
uznaje ją nie tylko za fundamentalną zasadę prawa karnego, ale także podstawowe,
konstytucyjnie zabezpieczone prawo człowieka. Jakkolwiek Konstytucja RP rozróżnia prawa
(prawa sensu stricto) i wolności człowieka, tak ani w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego, ani w literaturze przedmiotu nie przyporządkowuje się zasady nullum
crimen sine lege do konkretnej podkategorii. Notabene, choć M. Jabłoński mówi w tym
kontekście o „wolności od skazania za czyn niebędący czynem zabronionym w momencie
jego popełnienia”223, tak zaznacza następnie, że nawet takie prawo wolnościowe może
pociągać za sobą pewne uprawnienia po stronie jednostki o charakterze prawa sensu stricto224.
Co więcej, w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2014 r.225 stwierdza się, że z
konstytucyjnego wymogu zachowania odpowiedniej precyzji przepisów prawnokarnych
wynika nie tylko wiążąca ustawodawcę zasada o charakterze dyrektywnym, ale również
swoiste konstytucyjne prawo podmiotowe jednostek, którego ochrona może być dochodzona
w trybie skargi konstytucyjnej226 (jak podkreśla natomiast A. Grześkowiak – także w trybie
skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka227).
Postawić należy w konsekwencji tezę, że na gruncie wewnętrznego systemu ochrony praw
człowieka zasada nullum crimen sine lege daje podstawę do wyprowadzenia zarówno
pewnych negatywnych obowiązków władzy państwowej – zakazie ingerencji prawnokarnej w
sferę praw i wolności jednostki, jeśli nie została ona przewidziana przez prawo obowiązujące
w chwili czynu, jak i pewnych obowiązków pozytywnych – precyzyjnego określenia granicy
między sferą wolną od prawnokarnej ingerencji władzy państwowej oraz sferą zachowań
karalnych. Optyka taka odpowiada standardowi europejskiemu.
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Zob. także B. Banaszak, Prawo konstytucyjne..., op. cit., s. 393; K. Wojtyczek, „Konstytucyjny status
jednostki w państwie polskim”, op. cit., s. 108; M. Kruk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z komentarzem,
Warszawa 1997., s. 14, 15.
223
Por. M. Jabłoński, Klasyfikacja wolności i praw jednostki w Konstytucji RP, [w:] Wolności i prawa
jednostki w Konstytucji RP. Tom I, red. M. Jabłoński, Warszawa 2010., s. 89.
224
Ibid., s. 97.
225
Wyrok TK z 17 lipca 2014 r. SK 35/12, OTK-A 2014, Nr 7, poz. 74.
226
Odpowiednio wyrok TK z 9 czerwca 2015 r., SK 47/13, OTK-A 2015, Nr 6, poz. 81. Zob. także T.
Sroka, „Objaśnienia do art. 42 ust. 1”, op. cit., s. 1009.
227
A. Grześkowiak, „Zasady odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 16.
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3.3. Zakres zastosowania zasady nullum crimen sine lege
3.3.1. Podmiotowy zakres zastosowania
Podmiotem gwarantowanych w Konstytucji RP praw podmiotowych czyni się w
większości przypadków każdego człowieka – niezależnie od przynależności państwowej.
Kryterium obywatelstwa wprowadzane jest przede wszystkim w odniesieniu do praw
związanych ze sprawowaniem władzy państwowej228. Przepis art. 42 ust. 1 Konstytucji RP w
zakresie, w jakim posługuje się bliżej nie dookreślonym zaimkiem „kto” („odpowiedzialności
karnej podlega ten tylko, kto […]”), ochroną obejmuje niewątpliwie każdego człowieka,
podlegającego rzecz jasna polskiej jurysdykcji karnej229. Jakkolwiek chodzi tu zasadniczo o
osoby fizyczne, tak ochroną objęte zostały odpowiednio podmioty zbiorowe podlegające
odpowiedzialności zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary (por. art. 1 u.o.p.z.). W uzasadnieniu wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z 3 listopada 2004 r. czytamy mianowicie, iż: „To, że art. 42 ust. 1
Konstytucji odnosi się wprost do osób fizycznych, nie oznacza jeszcze, że stosowanie
środków represyjnych wobec podmiotów kolektywnych (zbiorowych) pozostaje poza
gwarancjami konstytucyjnymi i jest swobodną decyzją ustawodawcy. Należy bowiem
pamiętać, że podmiotowość prawna osób prawnych, w tym przysługujące im prawa i
wolności, jest emanacją praw i wolności osób fizycznych, które tworzą podmioty kolektywne
i poprzez te podmioty realizują przysługujące im prawa i wolności. Sankcja nałożona na
podmiot zbiorowy nie dotyczy więc abstrakcyjnie ujętej masy majątkowej czy struktury
organizacyjnej, ale w ostatecznym rozliczeniu ogranicza wolności i prawa (w tym w
szczególności prawa majątkowe) osób fizycznych”230. W konsekwencji, o czym przesądza art.
2 u.o.p.z., gwarantowane tutaj prawo podmiotowe dotyczy także osób prawnych, jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają
zdolność prawną (z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich
związków), spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub związku takich jednostek, spółek kapitałowych w organizacji, podmiotów
228

B. Banaszak, Prawo konstytucyjne..., op. cit., s. 363; M. Jabłoński, „Klasyfikacja wolności i praw
jednostki w Konstytucji RP”, op. cit., s. 99-100; K. Wojtyczek, „Konstytucyjny status jednostki w państwie
polskim”, op. cit., s. 91. Zob. także wyrok TK z 11 maja 2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, Nr 5, poz. 49.
229
Tak również B. Banaszak, Prawo konstytucyjne..., op. cit., s. 393.
230
Tak wyrok TK z 3 listopada 2004 r., K 18/03, OTK-A 2004, Nr 10, poz. 103. Zob. także L. Garlicki,
Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu..., op. cit.s. 118-119.
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w stanie likwidacji oraz przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi, jak również
zagranicznych jednostek organizacyjnych.
W odniesieniu do podmiotów zobowiązanych z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP stwierdzić
należy, iż w obecnym stanie prawnym, w związku z konstytucjonalizacją zasady nullum
crimen sine lege, nie budzi wątpliwości, że chodzi tutaj zarówno o władzę ustawodawczą –
zobowiązaną do zapewnienia jednostce bezpieczeństwa prawnokarnego na etapie stanowienia
prawa, jak i władzę sądowniczą – zobowiązaną do zapewnienia jednostce bezpieczeństwa
prawnokarnego na etapie jego stosowania. Godzi się przy tym zauważyć, że choć zasada ta
normowana jest w prawie polskim dwutorowo, na poziomie konstytucyjnym i ustawowym, to
w świetle zasady bezpośredniego stosowania przepisów konstytucyjnych, adresatem art. 42
ust. 1 Konstytucji RP jest nie tylko ustawodawca, lecz również organ stosujący prawo. Z
drugiej strony, o ile art. 1 § 1 k.k. dedykowany jest przede wszystkim dla podmiotów
stosujących prawo karne w praktyce, zwłaszcza organów ścigania i sądów orzekających w
sprawach karnych, art. 42 ust. 1 Konstytucji RP ma szerszy zakres zastosowania. Regulując
stosunek wertykalny pomiędzy państwem i jednostką wiązać on będzie nie tylko te organy
władzy państwowej, które stosują ustawę karną (odpowiednio, zgodnie z art. 116 k.k.,
przepisy karne zawarte w innych ustawach), ale każdy organ powołany do rozstrzygania o
„odpowiedzialności karnej” jednostki, co, o czym będzie mowa poniżej, wcale nie będzie się
ograniczało do prawa karnego sensu stricto. Poszanowania zasady nullum crimen sine lege
można od ustawodawcy wymagać w każdym przypadku, gdy tworzy podstawy
„odpowiedzialności karnej”, podobnie jak można tego wymagać od każdego podmiotu
podejmującego decyzję w przedmiocie „odpowiedzialności karnej” konkretnej jednostki.
W powyższym kontekście zwrócić należy jeszcze uwagę na problem horyzontalnego
oddziaływania konstytucyjnej regulacji praw człowieka. Zgodnie z poglądami doktryny
powoływanie się na przepisy konstytucyjne w relacjach pomiędzy jednostkami jakkolwiek nie
jest wykluczone, to powinno mieć miejsce tylko w szczególnych okolicznościach, gdy
ustawodawstwo zwykłe nie zapewnia wystarczającej ochrony231. Również z perspektywy art.
42 ust. 1 Konstytucji RP problem ten koncentruje się wokół sądów dyscyplinarnych, które –
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K. Wojtyczek, „Konstytucyjny status jednostki w państwie polskim”, op. cit., s. 91-92. Zob. także B.
Banaszak, Prawo konstytucyjne..., op. cit., s. 382-383; L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys
wykładu..., op. cit., s. 120-122. Por. wyrok TK z 23 czerwca 2015 r., SK 32/14, OTK-A 2015, Nr 6, poz. 84,
gdzie analizuje się pod tym katem art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Szerzej M. Florczak-Wątor, Horyzontalny
wymiar praw konstytucyjnych, Kraków 2014., s. 243 i n.
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nie będąc organem władzy publicznej – częstokroć dysponują sankcjami o wysokim stopniu
dolegliwości. Trybunał Konstytucyjny, podobnie zresztą jak Europejski Trybunał Praw
Człowieka oraz Trybunał Sprawiedliwości UE, rozstrzygać będzie jednak tę kwestię nie tyle z
punktu widzenia horyzontalnego wymiaru praw człowieka, co zakresu przedmiotowego
zasady nullum crimen sine lege. Zwykł on mianowicie podkreślać, że gwarancje ustanowione
w rozdziale II Konstytucji RP, w tym w art. 42, znajdują zastosowanie do wszelkich
postępowań represyjnych (sankcjonująco-dyscyplinujących), których celem jest poddanie
obywatela jakiejś formie ukarania, a – jak podaje za M. Cieślakiem – „Zjawisko karania nie
ogranicza się wyłącznie do sfery państwowego prawa karnego. Najbliższe państwowemu
prawu karnemu jest prawo dyscyplinarne, które wprost uważać można za szczególną gałąź
czy rodzajową odmianę prawa karnego”232. Poszanowania konstytucyjnej zasady nullum
crimen sine lege można w konsekwencji wymagać także od podmiotów spoza struktury
państwa, orzekających w sprawach z zakresu „niepaństwowego prawa karnego”.
3.3.2. Przedmiotowy zakres zastosowania
Przedmiotowy zakres zastosowania art. 42 ust. 1 Konstytucji RP kształtowany jest w
głównej mierze zakresem znaczeniowym pojęcia „odpowiedzialność karna” oraz „kara”. Tam
bowiem, gdzie mamy do czynienia z „odpowiedzialnością karną”, tam istnieje wymóg ustawy
obowiązującej w chwili czynu, określającej zarówno sam czyn, jak i grożącą za jego
popełnienie karę. Z „odpowiedzialnością karną” mamy natomiast do czynienia wtedy, gdy z
określonym stanem rzeczy wiążą się ujemne konsekwencje o charakterze „kary”233.
W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP zwykło się podkreślać, iż tak
postrzegana „odpowiedzialność karna” jest pojęciem autonomicznym, niezależnym od
znaczenia przypisywanego mu w ustawodawstwie zwykłym, w związku z czym nie można się
w tej mierze odwoływać do elementów wyróżniających ten rodzaj odpowiedzialności na
płaszczyźnie ustawowej. Podobnie jak na gruncie systemu konwencyjnego, uzasadnienia dla
takiego podejścia poszukiwać należy w potrzebie zapewniania skutecznej ochrony interesów
232

Tak M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia..., op. cit., s. 22-23. Zob. m.in. wyrok
TK z 8 grudnia 1998 r., K 41/97, OTK 1998, Nr 7, poz. 117; wyrok TK z 19 marca 2007 r., K 47/05, OTK-A
2007, Nr 3, poz. 27; wyrok TK z 4 marca 2008 r., SK 3/07, OTK-A 2008, Nr 2, poz. 25.
233
K. Wojtyczek, Zasada wyłączności ustawy w sferze prawa represyjnego..., op. cit., s. 53-54; P.
Burzyński, Ustawowe określenie sankcji karnej..., op. cit., s. 83; J. Majewski, O wybranych pojęciach
odpowiedzialności karnej, [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla,
red. P. Kardas, T. Sroka, i W. Wróbel, Warszawa 2012., s. 327. Zob. także wyrok TK z 26 listopada 2003 r., SK
22/02, OTK-A 2003, Nr 9, poz. 97.
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jednostki. Na co zwraca się uwagę, „taki zabieg umożliwiałby bowiem omijanie gwarancji
konstytucyjnych odnoszących się do odpowiedzialności represyjnej poprzez formalne
kwalifikowanie jej w ustawie jako inny niż karna rodzaj odpowiedzialności”234. Relewantnym
kryterium czyni się zatem nie ustawową kwalifikację, a charakter odpowiedzialności, w tym
cechy stosowanych w jej ramach środków prawnych, które mogą przesądzać o konieczności
objęcia jednostki ochroną właściwą dla prawa karnego235. Jak wynika tymczasem z
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, gwarancje te odnoszą się także do wykroczeń236,
przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych237, odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych238, odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia
lustracyjnego239

oraz

odpowiedzialności

dyscyplinarnej240.

Notabene,

w

przypadku

przestępstw i wykroczeń skarbowych ustawowym odpowiednikiem art. 42 ust. 1 Konstytucji
RP będzie zarazem art. 1 § 1 k.k.s.241, w przypadku wykroczeń powszechnych – art. 1 § 1
k.w.242. W pozostałym zakresie regulacja konstytucyjna zdaje się jedynym oparciem dla
zasady nullum crimen sine lege (przynajmniej na poziomie krajowym).
Powyższe odpowiada niewątpliwie europejskiemu standardowi ochrony praw człowieka.
Co więcej, wskazywane uprzednio „kryteria Engel” także tutaj uznaje się za istotne przy
ocenie „karnego” charakteru odpowiedzialności, stricte zaś – „karnego” charakteru środka

234

Tak wyrok TK z 7 lipca 2009 r., K 13/08, OTK ZU 7A/2009, poz. 105; wyrok TK z 12 kwietnia 2011 r.,
P 90/08, OTK ZU 3A/2011, poz. 21; wyrok TK z 21 października 2015 r., P 32/12, OTK-A 2015, Nr 9, poz.
148. Zob. także J. Majewski, „O wybranych pojęciach odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 325-327; T. Sroka,
„Objaśnienia do art. 42 ust. 1”, op. cit., s. 1018-1019; K. Wojtyczek, Zasada wyłączności ustawy w sferze prawa
represyjnego..., op. cit., s. 53-55.
235
Zob. także wyrok TK z 10 grudnia 2002 r., P 6/02, OTK-A 2002, Nr 7, poz. 91; wyrok TK z 7 lipca 2009
r., K 13/08, OTK-A 2009, Nr 7, poz. 105; wyrok TK z 18 lipca 2013 r., SK 18/09, OTK-A 2013, Nr 6, poz. 80.
236
Zob. m.in. wyrok TK z 26 listopada 2003 r., SK 22/02, OTK-A 2003, Nr 9, poz. 97; wyrok TK z 28 lipca
2009 r., P 65/07, OTK-A 2009, Nr 7, poz. 114; wyrok TK z 20 maja 2014 r., K 17/13, OTK-A 2014, Nr 5, poz.
53.
237
Zob. m.in. wyrok TK z 20 lutego 2001 r., P 2/00, OTK 2001, Nr 2, poz. 32; wyrok TK z 28 stycznia
2003 r., K 2/02, OTK-A 2003, Nr 1, poz. 4; wyrok TK z 31 stycznia 2005 r., P 9/04, OTK-A 2005, Nr 1, poz. 9.
238
Zob. m.in. wyrok TK z 8 lipca 2003 r., P 10/02, OTK-A 2003, Nr 6, poz. 62; wyrok TK z 3 listopada
2004 r., K 18/03, OTK-A 2004, Nr 10, poz. 103; wyrok TK z 13 stycznia 2005 r., P 15/02, OTK-A 2005, Nr 1,
poz. 4.
239
Zob. wyrok TK z 2 kwietnia 2015 r., P 31/12, OTK-A 2015, Nr 4, poz. 44.
240
Zob. m.in. wyrok TK z 2 września 2008 r., K 35/06, OTK-A 2008, Nr 7, poz. 120; wyrok TK z 6
listopada 2012 r., K 21/11, OTK-A 2012, Nr 10, poz. 119; wyrok TK z 20 maja 2014 r., K 17/13, OTK-A 2014,
Nr 5, poz. 53.
241
Zgodnie z tym przepisem: „Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności
za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą
kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia”.
242
Zgodnie z tym przepisem: „Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn
społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary
aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany”.
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prawnego, który powiązany jest z danego rodzaju odpowiedzialnością. Przykładowo, w
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2016 r.243 stwierdza się, że: „Dla
ustalenia tego, czy sankcja administracyjna jest w istocie sankcją karną przydatne mogą być
kryteria wskazane przez ETPC […] w sprawie Engel i inni p. Holandii […]. Pozwalają one na
przypisanie karnego charakteru sankcji, która została wprowadzona przez regulację prawną
nie należącą w danym państwie do prawa karnego. W świetle tych kryteriów znaczenie dla
kwalifikacji sankcji jako sankcji karnej ma » kryminalny « charakter czynu, rodzaj i
wysokość (surowość) sankcji oraz cel, któremu ma ona służyć”244.
Najistotniejszym kryterium ustalenia na gruncie polskiego porządku prawnego, czy in
concreto mamy do czynienia z „odpowiedzialnością karną”, zdaje się być właśnie
represyjność środka prawnego, pozwalająca uznać go za „karę”. Taką „karą” na gruncie art.
42 ust. 2 Konstytucji RP będzie tymczasem każdy środek prawny, który – stanowiąc reakcję
na popełniony przez jednostkę czyn – realizuje w sposób dominujący lub wyłączony funkcję
represyjną, a to jeżeli ingerencja w sferę praw i wolności jednostki wykracza stopniem swej
dolegliwości ponad to, co niezbędne dla usunięcia skutków naruszenia prawa i przywrócenia
stanu zgodnego z prawem lub zapobieżenia naruszeniu prawa w przyszłości, czym czyni ona
zadość

społecznemu

poczuciu

sprawiedliwości

i

oddziałuje

prewencyjnie

na

społeczeństwo245. Konsekwentnie, pojęcia „odpowiedzialność karna” i „kara” są ze sobą
ściśle powiązane, a to w tym znaczeniu, że „odpowiedzialnością karną” jest tylko taka
odpowiedzialność, która powiązana jest ze środkiem prawnym w postaci „kary”246.
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Wyrok TK z 11 października 2016 r., K 24/15, OTK-A 2016, poz. 77.
Odpowiednio wyrok TK z 21 października 2015 r., P 32/12, OTK-A 2015, Nr 9, poz. 148. Zob. także K.
Wojtyczek, Zasada wyłączności ustawy w sferze prawa represyjnego..., op. cit., s. 52-53; J. Majewski, „O
wybranych pojęciach odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 327-328.
245
Zob. m.in. wyrok TK z 21 października 2015 r., P 32/12, OTK-A 2015, Nr 9, poz. 148; wyrok TK z 1
lipca 2014 r., SK 6/12, OTK-A 2014, Nr 7, poz. 68. Zob. także A. Barczak-Oplustil, Środki reakcji
„prawnokarnej” wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub
wolności seksualnej innych osób w perspektywie zasad zawartych w Konstytucji. Wybrane zagadnienia,
„Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, 2014, nr 4., s. 57; P. Burzyński, Ustawowe określenie sankcji
karnej..., op. cit., s. 83-84; T. Sroka, „Objaśnienia do art. 42 ust. 1”, op. cit., s. 1024; K. Wojtyczek, Zasada
wyłączności ustawy w sferze prawa represyjnego..., op. cit., s. 54-55; W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady
intertemporalne w prawie karnym..., op. cit., s. 391. Szerzej E. Hryniewicz-Lach, Kara kryminalna w świetle
Konstytucji RP, Warszawa 2015., s. 49 i n.
246
Odmiennie, iż pojęcie „odpowiedzialność karna” obejmuje również tego rodzaju odpowiedzialność, która
nie łączy się ze stosowaniem środków o wyłącznej lub dominującej funkcji represyjnej, W. Wróbel, Zmiana
normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym..., op. cit., s. 391–392; T. Sroka, „Objaśnienia do art. 42
ust. 1”, op. cit., s. 1021. Notabene, stanowisko T. Sroki wydaje się w tym zakresie niespójne, bowiem nieco
wcześniej wskazuje: „odpowiedzialność karna w rozumieniu art. 42 ust. 1 Konstytucji RP obejmuje każdy rodzaj
odpowiedzialności, w ramach której względem jednostki stosowane są środki prawne mające postać kary w
244
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Warto dodać, iż autonomiczność pojęć „odpowiedzialność karna” i „kara” na gruncie art.
42 ust. 1 Konstytucji RP przesądza jednocześnie o autonomiczności pojęcia „czyn zabroniony
pod groźbą kary”. Objąć nim bowiem należy nie tylko typowe czyny karalne uznane przez
ustawodawcę za przestępstwa, ale każdy czyn zabroniony pod groźbą szeroko rozumianej
kary. Jakkolwiek spotkać się można ze stanowiskiem, iż użycie w tym przypadku zwrotu
„czyn zabroniony pod groźbą kary” rozumieć należy w ten sposób, iż zawarta tutaj gwarancja
odnosi się wyłącznie do normy sankcjonującej247, tak, o czym była mowa przy analizie
formalnych uwarunkowań zasady nullum crimen sine lege, pozostaje on w sprzeczności z
gwarancyjnym charakterem rzeczonej regulacji. Gwarancją art. 42 ust. 1 Konstytucji RP
objąć należy wszystkie elementy, które są konieczne do zrekonstruowania wzoru karalnego
zachowania (i samej grożącej za jego popełnienie kary) – niezależnie od przyjętego podziału
struktury normatywnej przepisu prawnokarnego.
3.4. Treść zasady nullum crimen sine lege
3.4.1. Uwagi wstępne
Jak wynika z poczynionych w poprzedniej części ustaleń, dla polskiej nauki prawa
konstytucyjnego i karnego art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, odpowiednio art. 1 § 1 k.k., stanowi
podstawę wyprowadzenia czterech szczegółowych postulatów, a to wyłączność ustawową w
odniesieniu do typizacji przestępstw (nullum crimen sine lege scripta), maksymalną
określoność tworzonych typów (nullum crimen sine lege certa), zakaz stosowania analogii i
wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy (nullum crimen sine lege stricta) oraz zakaz
retroakcji (nullum crimen sine lege praevia; lex retro non agit). Mówi się tu jednocześnie o
wymogu przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, który w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego wymieniany jest niekiedy jako dodatkowy postulat zasady nullum crimen
sine lege248. Przyjąć należy, że owa przewidywalność ma w tym sensie charakter samoistny w
stosunku do pozostałych postulatów, że stanowi minimum gwarancji, jakie państwo winno
zapewnić jednostce – jeśli odstępuje o pełnej realizacji zasady ustawowej wyłączności i
określoności prawa karnego i dopuszcza inną metodę wykładni prawa karnego niż wykładnia
rozumieniu powyższego przepisu”; „odpowiedzialność będzie stanowiła odpowiedzialność karną w rozumieniu
art. 42 ust. 1, jeżeli jako główny (podstawowy) cel będzie realizowała funkcję represyjną”. Ibid., s. 1020-1021.
247
Zob. W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym..., op. cit., s. 134-135;
T. Sroka, „Objaśnienia do art. 42 ust. 1”, op. cit., s. 1023.
248
W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym..., op. cit., s. 104-105; T.
Sroka, „Objaśnienia do art. 42 ust. 1”, op. cit., s. 1028.
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literalna, prowadzona wyłącznie przy użyciu językowych dyrektyw interpretacyjnych. Patrząc
zresztą z perspektywy jednostki, mówienie o prawie do ustawowej i precyzyjnie określonej
podstawy odpowiedzialności karnej, odpowiednio ścisłej wykładni tejże podstawy, byłoby
niewątpliwie pewnym skrótem myślowym. Skoro wymogi te ukierunkowane są na
osiągnięcie stanu bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki, właściwą treścią ustanowionego
jest właśnie bezpieczeństwo prawne jednostki. Wymóg przewidywalności prawa karnego o
tyle zaś zabezpiecza jego realizację, że pozwala jednostce z góry ustalić, za jakie zachowanie
spotkać ją może kara (i jaką karę tu właściwie chodzi), podjąć decyzję postępowania w pełnej
świadomości konsekwencji prawnokarnych.
Co istotne, podstawą przewidywalności konsekwencji prawnokarnych także tutaj byłoby
prawo rozumiane w kategoriach ius. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego dostrzega
się, że stworzenie wyczerpującego, precyzyjnie określonego katalogu czynów karalnych na
poziomie ustawy jest nie tyle nawet niemożliwe, co niepożądane. O ile pewność prawa jest
wartością wysoko cenioną, tak elastyczność regulacji prawnej – w tym prawnokarnej, jest
równie istotna. Ustawodawca może typizować czyny karalne w sposób na tyle ogólny, aby w
ich zakresie mieściły się różne działania, zabronione ze względu na cel ochronny normy.
Konstytucyjny standard określoności przepisów prawnokarnych nie wyklucza całkowicie
możliwości posłużenia się w opisie typu czynu zabronionego zwrotami niedookreślonymi lub
ocennymi, a sam art. 42 ust. 1 Konstytucji nie wymaga jasności czy komunikatywności
zakazu lub nakazu prawnego w stopniu absolutnym. Znaczenie takich zwrotów nie jest jednak
ustalane w próżni prawnej, co w ocenie Trybunału Konstytucyjnego rzeczywiście mogłoby
rodzić niepewność, a poprzez analizę orzecznictwa i dorobku doktryny. Standard
konstytucyjny sprowadza się w konsekwencji do tego, aby treść znamion typu czynu
zabronionego dało się ustalić w sposób jednoznaczny i pewny na podstawie obowiązujących
przepisów, poglądów doktryny oraz orzecznictwa sądowego. Skoro tak, to przyjąć należy
konsekwentnie, że właściwym podmiotem odniesienia dla testu przewidywalności prawa jest
nie zwykły obywatel, potencjalny podmiot odpowiedzialności karnej, a osoba z prawniczym
wykształceniem, posiadająca odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu języka prawnego,
która służyć może pomocą prawną.
Znamienne, że przy ocenie poszanowania art. 42 ust. 1 Konstytucji RP Trybunał
Konstytucyjny często przyjmuje właśnie

„minimalne” kryterium przewidywalności

konsekwencji prawnokarnych. Z tego powodu szczegółową analizę treści zasady nullum
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crimen sine lege warto przeprowadzić z innej perspektywy niż zazwyczaj, a to nie
szczegółowych postulatów lex scripta, lex praevia, lex certa i lex stricta, a właśnie samego
„ogólnego” wymogu przewidywalności konsekwencji prawnokarnych. Taka optyka pozwoli
jednocześnie wyciągnąć wstępne wnioski co do zgodności standardu konstytucyjnego z
europejskim systemem ochrony praw człowieka. Co ciekawe, w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego często spotkać się można z pojęciem „rdzenia zakazu prawnokarnego”,
które może przywodzić na myśl konwencyjną koncepcję istoty przestępstwa.
W miejscu tym uwzględnić należy jednocześnie etap stosowania prawa, czyli to, jak
konstytucyjny wymóg przewidywalności funkcjonuje na poziomie sądów powszechnych i
Sądu

Najwyższego.

Mając

na

względzie

ograniczone

kompetencje

Trybunału

Konstytucyjnego w zakresie oceny zapadłej in concreto decyzji stosowania prawa,
działalność orzecznicza Sądu Najwyższego, zajmującego tutaj szczególną pozycję, jawi się
kluczowa.
3.4.2. Przewidywalność prawa karnego
W pierwszej kolejności zweryfikować należy obowiązującą na gruncie prawa polskiego
koncepcję „ustawy”, która w myśl art. 42 ust. 1 Konstytucji RP stanowić ma wyłączną
podstawę rekonstrukcji wzoru karalnego zachowania. Jakkolwiek pojęcie to zwykło się
odczytywać zgodnie z ogólną nauką o źródłach prawa, a to jako akt normatywy wydany w
szczególnym trybie legislacyjnym przez organ władzy ustawodawczej (lex propria)249,
względnie jako akt o randze równej lub wyższej niż tak rozumianej ustawie250, to nie budzi
zarazem wątpliwości, że określone w „ustawie” znamiona czynu karalnego mogą być
doprecyzowywane bądź w akcie podustawowym (przepisy blankietowe), bądź w
orzecznictwie sądowym i doktrynie (klauzule normatywne). Wyjaśnić w związku z tym
należy, co jest właściwą podstawą „obliczalności i przewidywalności” konsekwencji
prawnokarnych.
Na co zwraca się uwagę w literaturze przedmiotu, w początkowym orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego postulat ustawowej wyłączności prawa karnego postrzegany był
w sposób ścisły, z wyłączeniem możliwości pozostawienia tej materii do unormowania w
249

Zob. m.in. J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 153-154; T.
Sroka, „Objaśnienia do art. 42 ust. 1”, op. cit., s. 1028-1029; A. Zoll, „Zasady odpowiedzialności karnej”, op.
cit., s. 52.
250
Zob. m.in. J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 172; T. Sroka,
„Objaśnienia do art. 42 ust. 1”, op. cit., s. 1029; A. Zoll, „Zasady odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 53-54.
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akcie wykonawczym w sposób blankietowy251. Podejście to zostało jednak zliberalizowane –
ze wskazaniem na potrzebę uelastycznienia systemu prawnego w imię skutecznej ochrony
dóbr prawnych. W wyroku z 20 lutego 2001 r.252 wskazuje się mianowicie, iż: „Nie
rezygnując

z

wymagania

określenia

wyłącznie

w

ustawie

podmiotu,

znamion

przedmiotowych przestępstwa oraz kary, należy jednak przyjąć, że dopuszczalne jest
doprecyzowanie tych elementów w aktach wykonawczych wydanych w zgodzie z art. 92
konstytucji. […] zwłaszcza w odniesieniu do 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 (np. gospodarczych, społecznych, ekologicznych itp.) i
wyposażenie ich w jednolitą sankcję « (...). 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”253.
W ramach wyjaśnienia, stanowisko to wyrażone zostało przy analizie przepisów art. 53 §
3, § 4 i § 6 k.k.s. oraz art. 65 k.k.s. W toku toczącej się sprawy karnej sąd
pierwszoinstancyjny doszedł do wniosku, że zarzucany oskarżonemu czyn może stanowić
występek typu podstawowego z art. 65 § 1 k.k.s., występek typu uprzywilejowanego z art. 65
§ 3 k.k.s. bądź wykroczenie z art. 65 § 4 k.k.s., a kwalifikacja zależy od ustalenia kwoty
podatku akcyzowego narażonego na uszczuplenie oraz stosunku tej kwoty do wysokości
najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie popełnienia czynu. Stawki podatku
akcyzowego, decydujące o kwocie podatku akcyzowego narażonego na uszczuplenie i
kwalifikacji czynu jako występek typu podstawowego lub uprzywilejowanego, określone były
w rozporządzeniu, podobnie jak próg kwotowy pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia
za pracę, decydujący o kwalifikacji czynu jako wykroczenia. Choć Trybunał Konstytucyjny

251

Tak m.in. postanowienie TK z 25 września 1991 r., S 6/91, OTK 1991, poz. 34; postanowienie TK z 13
czerwca 1994 r., S 1/94, OTK 1994, poz. 28; orzeczenie TK z 26 kwietnia 1995 r., K 11/94, OTK 1995, poz. 12.
252
Tak wyrok TK z 20 lutego 2001 r., P 2/00, OTK 2001, Nr 2, poz. 32.
253
Zob. także wyrok TK z 8 lipca 2003 r., P 10/02, OTK-A 2003, Nr 6, poz. 62, czy wyrok TK z 21 lipca
2006 r., P 33/05, OTK-A 2006, Nr 7, poz. 83. Zob. Zob. także J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w
prawie karnym..., op. cit., s. 227-232; W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie
karnym..., op. cit., s. 137-138; A. Zoll, „Konstytucyjne aspekty prawa karnego”, op. cit., s. 256-258.
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nie przeprowadzał tutaj testu obliczalności i przewidywalności konsekwencji prawnokarnych,
to zważywszy, że problematyczne dane zawierały się w akcie prawnym o powszechnej mocy
obowiązującej, ogłoszonym w oficjalnym dzienniku urzędowym, wymóg „dostępności i
przewidywalności” zostałby spełniony. Jak wynika przy tym z dalszego wywodu, owe kwoty
nie stanowiły w jego ocenie znamion czynu zabronionego, które w myśl art. 42 ust. 1
Konstytucji RP winny być określone w ustawie. Otóż, „Zasada nullum crimen sine lege w
ujęciu

konstytucyjnym

kładzie

nacisk

na

wyznaczenie

przez

ustawę

granic

» odpowiedzialności karnej «. Kodeks karny skarbowy niewątpliwie spełnia to wymaganie:
znamiona czynów zabronionych i granice odpowiedzialności karno-skarbowej są wytyczone
przez zawarte w nim przepisy. […] kwoty określone w aktach wykonawczych (ewentualnie
stosunek tych kwot) wyznaczają granice między typem podstawowym i uprzywilejowanym
przestępstwa, ewentualnie – między przestępstwem a wykroczeniem. Nie decydują jednak ani
o charakterze czynu jako zabronionego, ani o jego karalności. Akty rangi podstawowej […]
poprzez zobiektywizowanie kwot, pośrednio wpływają na zakwalifikowanie czynu – z mocy
ustawy zabronionego i podlegającego odpowiedzialności karnej – do kategorii mniejszej
wagi, czy do wykroczeń. Teza, jakoby rozporządzenia te decydowały o podleganiu
odpowiedzialności karnej nie jest zatem prawdziwa”.
Trybunał Konstytucyjny zdaje się zatem sugerować, że konstytucyjna zasada nullum
crimen sine lege ustanawia gwarancję przewidywalności samej podstawy odpowiedzialności
karnej, nie zaś konsekwencji prawnokarnych w postaci rodzaju i wysokości kary tudzież
innych następstw wynikających z faktu skazania za przestępstwo lub wykroczenie. Choć teza
ta pada w odniesieniu do regulacji karnoskarbowej, tak ma niewątpliwie charakter ogólny, a
to nie jest warunkowana specyfiką dziedziny prawa jaką jest prawo karnego skarbowe. Taka
optyka pozostaje tymczasem w sprzeczności z europejskim standardem ochrony praw
człowieka. Przywołując choćby sprawę Kafkaris przeciwko Cyprowi, brak możliwości
przewidzenia wymiaru kary pozbawienia wolności przy jednoczesnej przewidywalności
odpowiedzialności karnej za czyn zabójstwa prowadzić może do naruszenia art. 7 ust. 1
EKPC.
Kontynuując, doprecyzowanie znamion ustawowego typu czynu może również nastąpić w
drodze aktu prawnego, któremu nie przysługuje powszechna moc obowiązująca i jako taki nie
został publicznie ogłoszony. Sytuacja taka ograniczona jest przy tym do przestępstw
indywidualnych, zwłaszcza urzędniczych, gdzie racjonalnie można od sprawcy wymagać
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znajomości odnośnej regulacji prawnej254. Przypadek taki analizowany był na gruncie
przytaczanej już sprawy SK 52/08255, gdzie jeden z poruszanych problemów sprowadzał się
właśnie do pytania, czy art. 231 § 1 k.k. w zakresie, w jakim obejmuje kryminalizacją
przekroczenie przez funkcjonariusza publicznego obowiązków nie wynikających z aktów
prawa powszechnie obowiązującego, jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. Tutaj też,
opierając się na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunał
Konstytucyjny odwołał się do testu „obliczalności i przewidywalności skutków prawnych
działań jego adresata”. Stwierdziwszy, że art. 231 § 1 k.k. ma charakter blankietu
częściowego, bowiem zawiera „milczące odesłanie” do aktów pozaustawowych dotyczących
obowiązków i uprawnień konkretnego funkcjonariusza publicznego, podkreślił następnie, że:
„[…] funkcjonariusz publiczny ma pierwotny prawny obowiązek znajomości aktów
określając jego uprawnienia i obowiązki”, a „[…] każdy policjant – jako stróż prawa – od
początku swej służby musi być świadomy ciążących na nim obowiązków oraz
przysługujących mu uprawnień. Ze względu na specyficzną funkcję swej służby – zarówno
wymagany standard znajomości prawa – jak i jego przestrzegania – jest w przypadku
policjanta szczególnie wysoki”. Test przewidywalności konsekwencji prawnokarnych uznany
został za spełniony.
Szczególną podstawą dekodowania wzoru karalnego zachowania są ogólne zasady
postępowania z określonym dobrem prawnym, zwane również regułami ostrożności.
Zidentyfikowane także w przypadku art. 231 § 1 k.k., we wskazanej wyżej sprawie określa się
je z kolei mianem „pozanormatywnego źródła uprawnień i obowiązków funkcjonariusza
publicznego”. O czym była już przy tym mowa w poprzedniej części pracy, wraz z samym
dobrem prawnym zwykło się je zaliczać do tzw. pozaustawowych znamion czynu
zabronionego, które powinny zostać uwzględnione przy ocenie bezprawności zachowania –
niezależnie właściwie od tego, czy wyczerpywać ono będzie znamiona przestępstwa
indywidualnego czy powszechnego. W przypadku przestępstw skutkowych zachowanie
prowadzące do skutku będącego znamieniem przestępstwa wyznaczane będzie jedynie za
pomocą owych reguł. Mając jednak na względzie, iż chodzi tutaj o zasady wykształcone w
danym społeczeństwie tudzież grupie społecznej, które jednostka przyswaja na etapie
socjalizacji (pierwotnej lub wtórnej), ich „obliczalność” da się racjonalnie uzasadnić. Na
254
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K. Wojtyczek, Zasada wyłączności ustawy w sferze prawa represyjnego..., op. cit., s. 63.
Wyrok TK z 9 czerwca 2010 r., SK 52/08, OTK-A 2010, Nr 5, poz. 50.
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marginesie, z taką mniej więcej sytuacją mieliśmy do czynienia w rozstrzyganej przez
Europejski Trybunał Praw Człowieka sprawie Flinkkilä i inni przeciwko Finlandii, gdzie w
stosunku do dziennikarzy powołano się na reguły zawodowe, które pozbawione były
charakteru prawa powszechnie obowiązującego.
Z perspektywy tematyki niniejszej sprawy sprawa SK 52/08 jest o tyle ciekawym
przedmiotem analizy, że mamy tu jednocześnie do czynienia z problemem klauzul
generalnych. Przepis art. 231 § 1 k.k. kwestionowany był bowiem i z tego powodu, że
posługuje się znamieniem „działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego”, jak
zaznaczył sam Trybunał Konstytucyjny – powszechnie uznawanym za niedookreślone i
ocenne. Badając zgodność użytego tutaj zwrotu z konstytucyjnym standardem określoności
prawa karnego zwrócono niemniej uwagę, iż orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz
wypowiedzi doktryny przyczyniły się w znacznym stopniu do jego doprecyzowania. Jak
czytamy, „Operatywna oraz doktrynalna interpretacja pojęcia » działania na szkodę interesu
publicznego lub prywatnego « definiuje je jako poważne i konkretne prawdopodobieństwo
(niebezpieczeństwo) powstania szkody w chronionych dobrach społecznych lub dobrach
jednostki. W doktrynie przyjmuje się, że interes oznacza pożytek, korzyść. Interes publiczny
to interes ogółu obywateli, pewnych grup społecznych, interes zrzeszeń prawa publicznego,
władz i urzędów państwowych i samorządowych […]. Interes publiczny lub prywatny w
rozumieniu art. 231 § 1 k.k. musi być przy tym oparty na prawie materialnym […]. Z kolei
szkoda rozumiana jest w orzecznictwie i literaturze karnistycznej szeroko. Podkreśla się
bowiem, że nie musi to być szkoda materialna, lecz również niemajątkowa, np. moralna […]
Jak wskazuje się w piśmiennictwie, dla wypełnienia analizowanego znamienia przestępstwa
nadużycia władzy nie wystarczy stworzenie niedookreślonej, abstrakcyjnej możliwości
spowodowania takiej szkody, polegającej np. na wywołaniu braku zaufania do danej
instytucji, czy też obniżeniu powagi urzędu […]. Dodatkowo, aby stwierdzić, że
funkcjonariusz publiczny naruszył art. 231 § 1 k.k., wymagane jest ustalenie istnienia
związku

przyczynowego

między

przekroczeniem

uprawnień

lub

niedopełnieniem

obowiązków a powstaniem zagrożenia dla chronionego prawem dobra publicznego czy
prywatnego. Istnienia takiego związku nie można przy tym domniemywać. Podsumowując,
Trybunał stwierdza, że także użyte w zaskarżonym art. 231 § 1 k.k. znamię » działania na
szkodę interesu publicznego lub prywatnego « spełnia wymóg określoności wyrażony w art.
42 ust. 1 Konstytucji. Mimo bowiem ocennego charakteru analizowanego pojęcia, jego
375

interpretacja w doktrynie i orzecznictwie SN pozwala adresatowi normy wyrażonej w
zaskarżonym przepisie na ustalenie, czy jego zachowanie będzie naruszać prawo”.
Warto w tym miejscu nadmienić, iż kwestią sporną przez długi czas pozostawało to, czy
znamię „działania na szkodę” jest znamieniem skutku, przesądzającym, że czyn z art. 231 § 1
k.k. zrealizowany jest dopiero wówczas, gdy w okolicznościach konkretnej sprawy zaistniało
realne niebezpieczeństwo powstania szkody (przestępstwo materialne), czy też jest to znamię
czynności wykonawczej, a dla bytu przestępstwa nie jest konieczne powstanie konkretnego
zagrożenia dla interesu publicznego lub prywatnego (przestępstwo formalne). Trybunał
Konstytucyjny zwrócił tu jednak uwagę, iż Sąd Najwyższy rozstrzygnął ostatecznie ten spór
na rzecz poglądu drugiego256, za którym on sam także się opowiedział. Z przytoczonej
powyżej wypowiedzi wynika przy tym, iż art. 231 § 1 k.k. postrzegany jest przez Trybunał
Konstytucyjny za przestępstwo materialne, znamienne skutkiem w postaci konkretnego
narażenia na niebezpieczeństwo. Na tę niespójność zwrócił uwagę Sąd Najwyższy, kiedy parę
lat później, mocą uchwały z 24 stycznia 2013 r. podjętej w składzie siedmiu sędziów257,
stwierdził jednak, że występek nadużycia władzy należy do kategorii przestępstw
skutkowych. Z perspektywy niniejszej pracy najistotniejsza wydaje się przy tym okoliczność,
że Trybunał Konstytucyjny uwzględnia na gruncie art. 42 ust. 1 Konstytucji RP wypracowany
na dany moment dorobek interpretacyjny. Patrząc przez pryzmat europejskiego systemu
ochrony praw człowieka stwierdzić tymczasem należy, że dopóki „właściwe” znaczenie
odnośnej regulacji prawnej znajduje oparcie w orzecznictwie sądowym lub piśmiennictwie,
wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych byłby de facto spełniony –
niezależnie od tego, który pogląd interpretacyjny wzięty by został za podstawę indywidualnej
decyzji o odpowiedzialności karnej. (Co nie zmienia oczywiście faktu, że takie rozwiązanie
budzić może uzasadnione wątpliwości z perspektywy zasady równości wobec prawa.)
Notabene, w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego spotkać się można z poglądem, iż
miarą określoności przepisu prawnokarnego jest nie tyle jednolita linia wykładnicza (jak
często zwykło się podnosić258), co możliwość zrekonstruowania na jego podstawie

256

Wskazuje się tutaj na następujące orzeczenia Sądu Najwyższego: postanowienie z 25 lutego 2003 r., WK
3/03, OSNKW 2003, Nr 5-6, poz. 53; wyrok z 2 grudnia 2002 r., IV KKN 273/01, LEX nr 74484; wyrok z 19
listopada 2004 r., III KK 81/04, LEX nr 141348.
257
Uchwała SN z 24 stycznia 2013 r., I KZP 24/12, OSNKW 2013, Nr 2, poz. 12.
258
Por. m.in. wyrok TK z 24 lutego 2003 r., K 28/02, OTK-A 2003, Nr 2, poz. 13; postanowienie TK z 14
grudnia 2005 r., SK 24/05, OTK-A 2005, Nr 11, poz. 144; wyrok TK z 22 czerwca 2010 r., SK 25/08, OTK-A
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jednoznacznej normy prawnej259. Badając zgodność art. 107 § 1 i 4 k.k.s. w zw. z art. 2 ust. 1
i 2a ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych260 z konstytucyjnym
standardem określoności przepisów prawnokarnych, Trybunał Konstytucyjny stwierdził
mianowicie, że choć ustawowe pojęcie „wygranej rzeczowej” ma charakter niedookreślony, a
nie wykształciła się jeszcze jego jednolita wykładnia, to poszczególne orzeczenia (w tym
uchwała Sądu Najwyższego i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie)
świadczą o tym, że istnieje możliwość odtworzenia jednoznacznej normy prawnej. Pokusić
się tu można o stwierdzenie, że Trybunał Konstytucyjny daje nieprecyzyjnemu, acz
„jednoznacznemu” przepisowi pewien czas na to, aby orzecznictwo i doktryna wypracowały
jednolitą linię interpretacyjną. Co przy tym ciekawe, przedmiotem zarzutu sądu wnoszącego o
kontrolę konstytucyjną była wykładnia rzeczonego pojęcia jako obejmująca także nabycie
uprawnienia do korzystania z rzeczy, przywołane zaś przez Trybunał Konstytucyjny
orzeczenia były pod tym kątem sprzeczne. O ile Sąd Najwyższy przyjął, iż „wygrana
rzeczowa” oznacza właśnie możliwość dalszego korzystania z rzeczy261, tak zdaniem
Naczelnego Sądu Administracyjnego odnosiło się ono do przedmiotu materialnego, z tym że
nie koniecznie będącego przedmiotem powszechnego obrotu262. Wymóg jednoznaczności nie
koniecznie będzie zatem oznaczał wymóg jednolitości. Na marginesie, choć rozważania i w
tym przypadku dotyczyły regulacji karnoskarbowej, to z uzasadnienia orzeczenia nie wynika,
aby były one uwarunkowane specyfiką prawa karnego skarbowego.
Mając na względzie rozpowszechniony w polskiej nauce prawa karnego podział struktury
przestępstwa na sferę bezprawności i karalności oraz odpowiadający mu podział struktury
normatywnej przepisu prawnokarnego na normę sankcjonowaną i normę sankcjonującą,
odnieść należy do kwestii właściwego przedmiotu przewidywalności, a to czy jest nim
bezprawność czy karalność zachowania. We wskazany powyżej orzeczeniu w sprawie SK
52/08 Trybunał Konstytucyjny stawia tezę, że: „Ponieważ […] operatywna interpretacja
konstytucyjnej zasady nullum crimen sine lege akcentuje wynikający z tej zasady postulat
zapewnienia uprzedniej rozpoznawalności bezprawności własnych działań oraz zachowania
się organów państwa po dokonaniu bezprawnego czynu, konieczne jest rozstrzygnięcie, czy
2010, Nr 5, poz. 51; wyrok TK z 14 lutego 2012 r., P 20/10, OTK-A 2012, Nr 2, poz. 15; wyrok TK z 14 grudnia
2011 r., SK 42/09, OTK-A 2011, Nr 10, poz. 118.
259
Wyrok TK z 13 stycznia 2005 r., P 15/02, OTK-A 2005, Nr 1, poz. 4.
260
Tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.
261
Zob. uchwała SN z 24 listopada 1999 r., I KZP 39/99, OSNKW 2000, Nr 1-2, poz. 9.
262
Zob. wyrok NSA z 19 marca 1999 r., II SA 134/99, LEX nr 38224.
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częściowa blankietowość normy wyrażonej w art. 231 § 1 k.k. spełnia wymóg obliczalności i
przewidywalności skutków prawnych działań adresata tej normy”263. Zastanawiać się w
związku z czym można, czy nie chodziłoby tutaj o rozpoznawalność samej bezprawności,
oderwaną zasadniczo od przepisu ustawy karnej. Zważywszy jednak, że mowa jest o skutkach
prawnych danego zachowania, na pytanie takie udzielić by należało odpowiedzi negatywnej.
Owa „rozpoznawalność bezprawność” powinna być bowiem odczytywana z uwzględnieniem
dalszej części wypowiedzi, czyli rozpoznawalnością skutków prawnych, które przyjdzie
egzekwować organom wymiaru sprawiedliwości. Skutkiem prawnym przewidzianym przez
przepis prawa karnego jak art. 231 § 1 k.k. jest tymczasem – właśnie – karalność. W
kontekście tym warto przytoczyć słowa A. Zolla, iż prawo karne nie rozstrzyga, jakie
zachowania są bezprawne, a które spośród zachowań bezprawnych są karalne 264. Skoro sfera
zachowań

bezprawnych

kształtuje

się

niezależnie

od

ustawodawstwa

karnego,

rozpoznawalność bezprawności również nie wymaga analizy treści ustawy karnej. Jakkolwiek
stanowisko to zakłada jednolicie ujętą bezprawność, właściwą dla całego systemu prawnego,
wniosek co do istoty tożsamy wysnuć można na gruncie koncepcji odmiennej, gdzie rozróżnia
się sferę zachowań bezprawnych dla poszczególnych dziedzin prawa (bezprawność cywilna,
administracyjna czy karna vel kryminalna)265. Skutkiem prawnym zachowania „bezprawnego
kryminalnie” i tak będzie bowiem karalność. Przewidywalność skutków, jakie prawo karne
wiąże z danym zachowaniem bezprawnym, oznacza tym samym przewidywalność karalności.
Konsekwentnie, referowane powyżej stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, że wyrosły na
gruncie art. 231 § 1 k.k. dorobek interpretacyjny pozwala adresatowi normy ustalić, czy jego
zachowanie będzie naruszać prawo, rozumieć należy jako możliwość ustalenia sprzeczności
zachowania nie z prawem w ogóle, a z zakazem lub nakazem postępowania sankcjonowanym
przez przepisy prawa karnego, czyli jako wymóg rozpoznawalności karalności266.
263

Tak wyrok z 9 czerwca 2010 r., SK 52/08, OTK-A 2010, Nr 5, poz. 50.
Zob. A. Zoll, O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego..., op. cit., s. 73; A. Zoll, „Zasady
odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 39; W. Wróbel i A. Zoll, Polskie prawo karne: część ogólna..., op. cit., s.
114; A. Zoll, Problemy teoretyczne struktury przestępstwa – Podstawy regulacji w nowym polskim kodeksie
karnym, [w:] Przestępczność przygraniczna. T. 2. Nowy polski kodeks karny, red. G. Wolf, Frankfurt (Oder)Słubice 2003., s. 24.
265
Por. m.in. J. Bafia, Polskie prawo karne, Warszawa 1989., s. 83-85; T. Bojarski, Polskie Prawo Karne.
Zarys części ogólnej..., op. cit., s. 79-80; K. Buchała, Prawo karne materialne..., op. cit., s. 188-189; J.
Lachowski i A. Marek, Prawo karne. Zarys problematyki..., op. cit., s. 57-58; A. Ratajczak, Zarys wykładu
prawa karnego..., op. cit., s. 221-222; J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna..., op. cit., s. 209-212.
266
Por. P. Cychosz, Konstytucyjny standard prawa karnego materialnego w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego..., op. cit., s. 127-129. Autor zdaje się skłaniać do wniosku, iż chodzi w tym przypadku o
przewidywalność bezprawności zachowania.
264
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Podobnie, z powołaniem się na utrwaloną linię wykładnicza, rozstrzygnięty został
wcześniej zarzut niekonstytucyjności art. 18 § 2 k.k. w zakresie, w jakim posługuje się
zwrotem „w inny podobny sposób” dla określenia czynności wykonawczej pomocnictwa do
popełnienia przestępstwa, na którym opiera się konstrukcja pomocnictwa psychicznego267.
Taka retoryka obecna jest zarazem w późniejszych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego,
w tym w wyroku z 17 lipca 2014 r. rozstrzygającym kwestię konstytucyjności art. 13 § 1 i art.
18 § 2 k.k. w zakresie, w jakim dopuszczają odpowiedzialność karną za usiłowanie
podżegania do popełnienia określonego czynu zabronionego, jeżeli usiłujący bezskutecznie
nakłania do czynu zabronionego o znamionach podżegania268, oraz w wyroku z 9 czerwca
267

Wyrok TK z 22 czerwca 2010 r., SK 25/08, OTK-A 2010, Nr 5, poz. 51. Zgodność z konstytucyjnym
standardem określoności przepisów prawnokarnych uzasadnia się w sposób następujący: „Zaskarżony art. 18 § 2
d.k.k. spełnia wynikający z orzecznictwa Trybunału (a także innych sądów konstytucyjnych) konstytucyjny
wymóg dopuszczalności pojęć i zwrotów niedookreślonych w prawie karnym. Przedstawiona wyżej analiza
orzecznictwa sądów, dotycząca w szczególności pomocnictwa psychicznego, polegającego na całkowitym
solidaryzowaniu się » pomocnika «, manifestowanym w sposób szczególnie sugestywny, z zamiarem
bezpośredniego sprawcy, wykazała, że bez względu na dokonujące się zmiany w regulacji prawnej pomocnictwa
określony wyżej sposób pomocnictwa psychicznego został w ciągu kilkudziesięciu lat utrwalony w
orzecznictwie sądów. Zweryfikowany przez praktykę stosowania przepisów określających konstrukcję
normatywną pomocnictwa do przestępstwa sprawcy jako formę zjawiskową przestępstwa, niekwestionowany
przez doktrynę, powyższy sposób pomocnictwa psychicznego został również ustalony przez sądy orzekające w
sprawie karnej skarżącego. Sądy te zastosowały konstrukcję normatywną pomocnictwa psychicznego na
podstawie zamieszczonej w przepisie art. 18 § 2 d.k.k. klauzuli generalnej: » w inny podobny sposób ułatwia
popełnienie tego czynu «. Sądy orzekające, w zgodzie z wieloletnią linią orzeczniczą, ustaliły, na podstawie
stanu faktycznego sprawy, że skarżący popełnił określone wyżej przestępstwo pomocnictwa psychicznego do
wymienionych wyżej przestępstw popełnionych przez bezpośredniego sprawcę, określonych w części
szczególnej d.k.k. Trwałość przyjętej przez sądy na gruncie różnych regulacji prawnych linii orzeczniczej
kwalifikującej jako sposób pomocnictwa psychicznego zachowanie polegające na szczególnie sugestywnym
całkowitym solidaryzowaniu się z zamiarem bezpośredniego sprawcy, tworzącym atmosferę, w jakiej zamiar
bezpośredniego sprawcy kształtuje się, dojrzewa i utwierdza – weryfikuje potrzebę kwalifikowania takich
zachowań jako pomocy psychicznej do przestępstwa popełnionego przez bezpośredniego sprawcę oraz
wskazuje, że sądy w sposób spójny i konsekwentny dopełniają, określone w przepisach tworzących konstrukcję
normatywną pomocnictwa do przestępstwa, sposoby pomocnictwa”.
268
Wyrok TK z 17 lipca 2014 r., SK 35/12, OTK-A 2014, Nr 7, poz. 74. Czytamy tu mianowicie: „W
świetle utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego, jeśli podżegacz nakłaniał daną osobę do popełnienia
czynu zabronionego, a ta nie powzięła zamiaru jego popełnienia, to takie zachowanie winno zostać
zakwalifikowane właśnie jako usiłowanie podżegania do popełnienia czynu zabronionego. W ostatecznym
orzeczeniu, wydanym w niniejszej sprawie przez Sąd Okręgowy, wprost odwołano się do tej linii orzeczniczej,
wskazując na uchwałę siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 21 października 2003 r., wydaną w sprawie o sygn.
akt I KZP 11/03. Zgodnie z uchwałą » podżeganie może być popełnione w formie usiłowania i to zarówno
wtedy, gdy usiłujący bezskutecznie nakłania do czynu zabronionego o znamionach określonych w przepisach
części szczególnej kodeksu karnego jak i wtedy, gdy bezskutecznie nakłania do czynu zabronionego o
znamionach podżeganiaznacznej ilości «. […] Mając na względzie powyższe, Trybunał – oceniając wskazaną
przez skarżącego część znamion typu czynu zabronionego usiłowania podżegania do popełniania przestępstwa –
uznał, że konstrukcja ta jasno wyznacza granicę zachowania zakazanego przez prawo. Trybunał Konstytucyjny,
rozważając, czy art. 13 § 1 i art. 18 § 2 k.k. w sposób precyzyjny wyrażają znamiona typu czynu zabronionego,
nie stwierdził naruszenia zasady określoności. Dokonana przez Trybunał rekonstrukcja standardu
konstytucyjnego, wynikającego z art. 42 ust. 1 Konstytucji, koncentruje się wokół wymogu dokładnego
scharakteryzowania typu czynu zabronionego. Standard konstytucyjny polega na tym, by w oparciu o
obowiązujące przepisy, poglądy doktryny i orzecznictwo, można było w sposób jednoznaczny i pewny ustalić
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2015 r., gdzie analizie poddawano art. 115 § 21 k.k. w części obejmującej słowa: „jeżeli
sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to
rażące lekceważenie porządku prawnego”269. W uzasadnieniu tych rozstrzygnięć wprost już
się wskazuje, że: „standard konstytucyjny polega na tym, by w oparciu o obowiązujące
przepisy, poglądy doktryny i orzecznictwo, można było w sposób jednoznaczny i pewny
ustalić treść znamion typu czynu zabronionego”. Z tej perspektywy wszelkie stawiane tutaj
tezy jak: „zasada nullum crimen sine lege […] zobowiązuje ustawodawcę do ujęcia w ustawie
karnej znamion przestępstwa w taki sposób, aby jednostka nie była pozostawiona w
nieświadomości, czy też niepewności, co do tego, czy pewne zachowanie stanowi czyn
zabroniony pod groźbą kary”270 czy „postulat określoności ustawowego opisu przestępstwa
wymaga, aby w ustawie określić zabronione zachowanie nie tylko w taki sposób, aby można
było jednoznacznie odróżnić typy zachowań zabronionych przez ustawę od zachowań
niezabronionych […], ale również aby można było wzajemnie odróżnić od siebie
poszczególne

typy

czynów

zabronionych

[…]”271

odczytywać

raczej

należy

z

uwzględnieniem owej szerszej podstawy dekodowania wzoru karalnego zachowania.
Notabene, jak wynika ze wskazanych rozstrzygnięć dotyczących instytucji pomocnictwa
do popełniania przestępstwa oraz okoliczności zaostrzających odpowiedzialność karną,
wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych obejmuje również ogólne zasady
odpowiedzialności karnej, nie zaś sam „ustawowy stan faktyczny”272.
treść znamion typu czynu zabronionego. W przypadku konstrukcji usiłowania podżegania do pomocnictwa
przestępnego kwestionowana część znamion typu czynu zabronionego, wynikająca z zaskarżonych przepisów
kodeksu karnego, realizuje ten standard. W niniejszej sprawie przyjęcie takiego stanowiska nie powinno budzić
wątpliwości, skoro sam skarżący odwołuje się do utrwalonej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego i na tym tle
uznaje, że sądy orzekające w jego sprawie dokonały prawidłowej wykładni przepisów prawa”.
269
Wyrok TK z 9 czerwca 2015 r., SK 47/13, OTK-A 2015, Nr 6, poz. 81. Jak czytamy, „Biorąc powyższe
pod uwagę, Trybunał przyjął, że pojęcia, wyrażenia i zwroty, użyte przez ustawodawcę do sformułowania
definicji legalnej występku o charakterze chuligańskim w art. 115 § 21 k.k., nie funkcjonują w pojęciowej
próżni. Ustalenia w orzecznictwie i piśmiennictwie, dokonane na gruncie d.k.k., wprowadzają w tym zakresie
pożądaną klaryfikację. Instytucja występku o charakterze chuligańskim (wraz z jej definicją) funkcjonowała w
realiach demokratycznego państwa prawnego do 1997 r., a od 2007 r. funkcjonuje już na gruncie nowego k.k.
Istnieje zatem zasadnicza ciągłość rozwiązań w tym zakresie. Ciągłość ta przejawia się również w odniesieniu
do samego sposobu kodeksowego ujęcia definicji » występku o charakterze chuligańskim «. Dzięki temu sądy,
orzekając w sprawach o występek o charakterze chuligańskim, dysponują wieloletnim dorobkiem orzecznictwa i
doktryny, który może być wykorzystany do wykładni i podczas stosowania art. 115 § 21 k.k.”.
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Tak wyrok TK z 9 czerwca 2015 r., SK 47/13, OTK-A 2015, Nr 6, poz. 81. Tak również wyrok TK z 26
listopada 2003 r., SK 22/02, OTK-A 2003, Nr 9, poz. 97.
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Tak wyrok z 9 czerwca 2010 r., SK 52/08, OTK-A 2010, Nr 5, poz. 50; wyrok TK z 9 czerwca 2015 r.,
SK 47/13, OTK-A 2015, Nr 6, poz. 81; Zob. także postanowienie SN z 9 czerwca 2006 r., I KZP 14/06,
OSNKW 2006, Nr 7-8, poz. 67.
272
Zob. także R. Dębski, „Jeszcze o gwarancyjnej funkcji nakazu określoności czynu karalnego”, op. cit., s.
33-35 i cytowana literatura. Por. jednak zdanie odrębne sędzi E. Łętowskiej do wyroku TK z 22 czerwca 2010 r.,
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Co ciekawe, o ile brak uwzględnienia czynnika w postaci orzecznictwa i poglądów
doktryny oraz analiza samego przepisu ustawy karnej nakazywałyby stwierdzić naruszenie
przez ustawodawcę konstytucyjnego standardu określoności przepisów prawnokarnych, w
dalszej zaś kolejności wyeliminować odnośny przepis z systemu prawnego, treść nadana mu
przez judykaturę lub piśmiennictwo może „utrzymać go przy życiu”273. Działanie takie o tyle
jest tymczasem niekorzystne dla jednostki, że stwierdzenie naruszenia art. 42 ust. 1
Konstytucji RP mogłoby doprowadzić do uwolnienia od odpowiedzialności karnej (por. art.
540 § 2 k.p.k.274), podobnie zresztą jak stwierdzenie naruszenia art. 7 ust. 1 EKPC przez
Europejski Trybunał Praw Człowieka (por. art. 540 § 3 k.p.k. 275). W kontekście tym warto
zwrócić uwagę na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 października 2012 r.276. Analizując
konstytucyjność

art.

90

prawa

budowlanego

w

zakresie,

w

jakim

przewiduje

odpowiedzialność karną za tzw. samowolę budowlaną, stwierdził on mianowicie, że
kwestionowany przepis może stanowić „pułapkę dla jego adresatów” z uwagi na swą
nieprzejrzystość, niemniej orzecznictwo Sądu Najwyższego rozstrzygnęło istniejące
wątpliwości interpretacyjne. Jak czytamy, „[…] brak dostatecznej precyzji jest samoistną
podstawą orzeczenia niekonstytucyjności przepisu tylko wówczas, jeżeli nie jest możliwe
ustalenie jego treści w drodze wykładni – w tym wykładni dokonywanej w praktyce sądowej.
Mając na uwadze powyższe, Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że w wypadku zaskarżonego
art. 90 prawa budowlanego istnieje możliwość dokonania wykładni prowadzącej do
jednoznacznego ustalenia sankcjonowanej normy prawnej. Znaczenie art. 90 prawa
budowlanego w zakwestionowanym zakresie zostało ustalone w szczególności w powołanych
powyżej judykatach Sądu Najwyższego, w tym w szczególności w uchwale z 27 lutego 2001
SK 25/08, OTK-A 2010, Nr 5, poz. 51, gdzie stawia się tezę, iż w przypadku instytucji pomocnictwa wymóg
maksymalnej określoności nie znajduje zastosowania, ponieważ jest to „tylko” postać zjawiskowa przestępstwa,
a nie odrębny typ. Mając na uwadze, że pomocnictwo, jak i każda postać zjawiskowa przestępstwa, modyfikuje
zestaw znamion czynu karalnego w stosunku do przepisu części szczególnej kodeksu karnego, stanowisko to nie
wydaje się zasadne.
273
Zob. L. Gardocki, „Zasada nullum crimen sine lege certa we współczesnym polskim prawie karnym”, op.
cit. s. 73, gdzie podkreśla się, iż w przypadku przepisów funkcjonujących w praktyce od dłuższego czasu,
ryzyko naruszenia zasady określoności jest mniejsze, gdyż jego znaczenie już się „wykształciło”. Zob. także T.
Spyra, Zasada określoności regulacji prawnej na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Niemieckiego
Sądu Konstytucyjnego..., op. cit., s. 72-73.
274
Zgodnie z tym przepisem: „Postępowanie wznawia się na korzyść strony, jeżeli Trybunał Konstytucyjny
orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego, na
podstawie którego zostało wydane orzeczenie; wznowienie nie może nastąpić na niekorzyść oskarżonego”.
275
Zgodnie z tym przepisem: „Postępowanie wznawia się na korzyść oskarżonego, gdy potrzeba taka
wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej
ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską”.
276
Wyrok TK z 9 października 2012 r., P 27/11, OTK-A 2012, Nr 9, poz. 104.
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r., sygn. akt I KZP 1/01”277. Wyraz znajduje tu referowany uprzednio wymóg wykładni
prokonstytucyjnej, który z perspektywy art. 42 ust. 1 Konstytucji RP sprowadzić można do
wymogu wyprowadzenia z przepisu prawnokarnego jednoznacznej normy prawnej, której
znaczenie mieści się w granicach jego możliwego znaczenia językowego.
Co ilustruje przypadek art. 46 ust. 1 prawa prasowego, zarzut niekonstytucyjności wtedy
zostanie natomiast uznany za zasadny, gdy niejasna i nieprecyzyjna regulacja ustawowa nie
będzie znajdowała doprecyzowania na poziomie orzecznictwa sądowego i piśmiennictwa.
Mocą wyroku z 5 maja 2004 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł mianowicie, że art. 46 ust. 1 w
związku z art. 32 ust. 6 prawa prasowego jest niezgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP
w zakresie, w jakim nie definiując pojęcia sprostowania i odpowiedzi, zakazuje pod groźbą
kary komentowania tekstu sprostowania w tym samym numerze lub audycji, w której zostało
opublikowane owo sprostowanie278. W uzasadnieniu wyjaśnił, iż: „Ustawodawca nie
sformułował w prawie prasowym przesłanek o charakterze formalnym (np. tytuł pisma) bądź
materialnym (treść pisma), które pozwalałyby jednoznacznie ustalić, czy nadesłana do
redakcji wypowiedź jest sprostowaniem, czy odpowiedzią. […] Trzeba ponadto uwzględnić,
że nie są w pełni jednolite, formułowane w literaturze przedmiotu, poglądy dotyczące
skutków prawnych otrzymania przez redakcję tekstu zawierającego obok wypowiedzi o
faktach także pewne wątki ocenne, a przez to będącego sprostowaniem mającym w pewnym
zakresie także cechy odpowiedzi. […] Wątpliwości związane z określeniem, czy nadesłane do
redakcji pismo jest sprostowaniem, czy odpowiedzią, nie mogą być również definitywnie
rozwiązane na gruncie potocznego rozumienia przypisywanego obydwu tym pojęciom. […]
Dla wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących regulacji ograniczających
korzystanie z konstytucyjnych wolności i praw konieczne jest zbadanie przyjmowanego w
judykaturze rozumienia art. 46 ust. 1 prawa prasowego. Nieliczne rozstrzygnięcia sądów
odnoszące się do problemu zasad i metod ustalania charakteru nadsyłanych do redakcji
tekstów będących reakcją na wcześniejsze publikacje nie pozwalają jednak uznać, że do
chwili obecnej ukształtowała się w omawianym zakresie jednolita wykładnia. […] W
niniejszej sprawie sposób sformułowania zakwestionowanego art. 46 ust. 1 w związku z art.
32 ust. 6 prawa prasowego jest w takim stopniu niejasny i nieprecyzyjny, że jego potencjalni
adresaci (przede wszystkim redaktorzy naczelni pism) mogą mieć – i jak dowodzi praktyka
277
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Zob. uchwała SN z 27 lutego 2001 r., I KZP 1/01, OSNKW 2001, Nr 5-6, poz. 44.
Wyrok TK z 5 maja 2004 r., P 2/03, OTK-A 2004, Nr 5, poz. 39.
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mają – poważne problemy z jednoznacznym ustaleniem, jakich sytuacji faktycznych dotyczą
rygory związane z zamieszczaniem komentarzy, co uniemożliwia rekonstrukcję normy karnej,
a tym samym narusza art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji”.
Mocą wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 grudnia 2010 r. przepis art. 46 ust. 1 prawa
prasowego został uznany za sprzeczny z konstytucyjnym standardem określoności przepisów
prawnokarnych także w pozostałym zakresie279. Opierając się na wcześniejszych ustaleniach
co do niedookreślonego charakteru pojęć „sprostowania” i „odpowiedzi” Trybunał
Konstytucyjny zgodził się z zarzutem Rzecznika Praw Obywatelskich, iż skoro art. 46 ust. 1
prawa prasowego sankcjonuje działania polegające na niedopełnieniu obowiązków
określonych w art. 31 lub art. 33 ust. 1 prawa prasowego, to problem braku przewidywalności
konsekwencji prawnokarnych nie ogranicza się tylko do przypadku komentowania tekstu
sprostowania w tym samym numerze lub audycji, w której zostało opublikowane owo
sprostowanie. Godzi się podkreślić, iż naruszenie art. 42 ust. 1 Konstytucji RP uzasadnia się
właśnie poprzez wskazanie na brak możliwości uprzedniego rozpoznania przez jednostkę
„ryzyka karalności”. Jak czytamy, „Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że na gruncie art. 46
ust. 1 oraz art. 31 i art. 33 ust. 1 prawa prasowego rekonstruowane są normy prawnokarne
nakazu i zakazu […] nie spełniające wymogu określoności czynów zabronionych przez
ustawę; wymogów wynikających z treści normatywnych art. 42 ust. 1 Konstytucji. Jest to
konsekwencją tego, że nie są dostatecznie precyzyjnie określone elementy hipotezy i
dyspozycji norm prawnokarnych zawarte w wymienionych wyżej, zaskarżonych przez
Rzecznika przepisach Prawa prasowego, stanowiące przesłanki odpowiedzialności karnej
redaktora naczelnego. Co więcej, redaktor naczelny jako adresat nakazu lub zakazu publikacji
odpowiedzi lub sprostowania prasowego, obwarowanych sankcją karną, musi w istocie sam
rozstrzygać o zaistnieniu powyższych przesłanek. Kwestionowany art. 46 ust. 1 prawa
prasowego łącznie z przepisami art. 31 i art. 33 ust. 1 tej ustawy stwarza zatem po stronie
redaktora naczelnego stan niepewności co do rzeczywistego zakresu zachowań zgodnych z
prawem. Tym samym nie sposób uznać, że ryzyko karalności jest dla adresata owych
nieprecyzyjnie określonych zakazów i nakazów publikacji – przewidywalne”.
Stwierdzić należy w świetle powyższego, że również na gruncie polskiego systemu
prawnego, wewnątrzkrajowego systemu ochrony praw człowieka, orzecznictwo sądowe oraz
poglądy piśmiennictwa traktuje się jako czynnik współkształtujący ustawowy zakres
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Wyrok TK z 1 grudnia 2010 r., K 41/07, OTK-A 2010, Nr 10, poz. 127.
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kryminalizacji. W zakresie, w jakim jednostka chciałaby zawczasu ustalić ewentualne
konsekwencje prawnokarne danego zachowania, musi mieć na względzie okoliczność, że
znajomość ustawy karnej to mało, a należy się jednocześnie zapoznać z odnośnym
orzecznictwem i piśmiennictwem, gdzie zawarta jest jej właściwa treść. Konsekwentnie, owo
orzecznictwo i piśmiennictwo postrzegać należy jako podstawę przewidywalności
konsekwencji prawnokarnych, w dalszej zaś kolejności – pewności prawa i bezpieczeństwa
prawnokarnego jednostki, także na gruncie polskiego porządku konstytucyjnego.
Zauważyć w tym miejscu jeszcze należy, że wymóg „przewidywalności karalności” z art.
42 ust. 1 Konstytucji RP stanowi prawnokarną odmianę generalnego wymogu
przewidywalności prawa wyprowadzanego z art. 2 Konstytucji RP. Z przytaczanego już
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 grudnia 2010 r. w przedmiocie art. 46 ust. 1 prawa
prasowego wynika tymczasem, iż jeśli naruszenie wymogu szczególnego, prawnokarnego,
będzie „rażące i oczywiste”, to pociągnie za sobą także naruszenie wymogu ogólnego. Jak
czytamy, „[…] w niniejszej sprawie na skutek naruszenia zasady określoności przepisów
prawnokarnych doszło do naruszenia zasady określoności przepisów prawa wynikającej z
zasady poprawnej legislacji, wyrażonej w art. 2 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny ocenił,
że stopień naruszenia szczegółowej zasady określoności przepisów prawnokarnych jest na
tyle rażący i oczywisty, iż w konsekwencji oznacza także naruszenie ogólnej zasady
określoności przepisów prawa – art. 2 Konstytucji. Nie sposób bowiem uznać, że
kwestionowane przepisy są sformułowane w sposób jasny i precyzyjny, a co za tym idzie
dookreślony z punktu widzenia poprawnej legislacji. A zatem nie można poprzestać na
stwierdzeniu naruszenia wyłącznie szczegółowego wzorca kontroli, skoro także naruszenie
konstytucyjnej zasady określoności przepisów prawa ma charakter ewidentny […]”.
Standard określoności na gruncie prawa karnego byłby tym samym wyższy niż w
przypadku innych dziedzin prawa. Jak się wydaje, o naruszeniu art. 2 Konstytucji RP z tego
powodu może być mowa dopiero w przypadku rażącego naruszenia zasad poprawnej
legislacji, że regulacja ta jest w stanie „więcej wybaczyć” niż art. 42 ust. 1 Konstytucji RP.
Na co zwraca się przy tym uwagę w literaturze przedmiotu, wyeksponowanie w Konstytucji
RP prawnokarnej zasady określoności zmienia nie tyle treść wymogu określoności prawa, co
wagę czynników uwzględnianych przy bilansowaniu tejże z inną wartością konstytucyjną280.
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T. Spyra, Zasada określoności regulacji prawnej na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i
Niemieckiego Sądu Konstytucyjnego..., op. cit., s. 67.
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Ten tok rozumowania obecny jest niewątpliwie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego,
gdzie zwykło się właśnie podnosić, iż: „wymogi dotyczące precyzji ustawy i stopnia jej
określoności mogą zależeć od dziedziny prawa represyjnego, a zwłaszcza od charakteru i
stopnia surowości przewidywanych sankcji karnych”281. Nie podejmując się już szczegółowej
analizy owej zależności, wskazać tylko należy, że choćby w przypadku przestępstwa z art.
231 § 1 k.k., którego popełnienie zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 3 lat, Trybunał
Konstytucyjny zaakceptował, rzec można, minimalny wymóg precyzji. Posłużenie się przez
ustawodawcę zarówno milczącym odesłaniem do aktów podstawowych, także do reguł
pozanormatywnych, oraz klauzulą generalną, której właściwa treść wynika z orzecznictwa
sądowego i poglądów doktryny, zostało usprawiedliwione. Co więcej, typ kwalifikowany z §
2, zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 10, różni się od typu podstawowego wyłącznie
znamieniem strony podmiotowej282, w związku z czym ów standard minimalny uznaje się za
dopuszczalny także przy tak surowej sankcji karnej.
Przechodząc do kwestii właściwego podmiotu odniesienia dla testu obliczalności i
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych w polskim systemie prawa, zwrócić należy
uwagę na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 czerwca 2015 r.283 dotyczący występku o
charakterze chuligańskim, gdzie mowa jest o „subiektywnym teście określoności przepisów
karnych”. Test ten dawać ma mianowicie odpowiedź na pytanie: „czy przepis ustawy karnej
stwarza

podmiotowi

odpowiedzialności

prawnokarnych konsekwencji zachowania”

284

karnej

realną

możliwość

rekonstrukcji

. Znamienne przy tym, iż w przedmiotowej

sprawie to nie przepis ustawy karnej, precyzyjnie określony i nadający się do literalnej
wykładni, przesądzić miał o zgodności regulacji z zasadą nullum crimen sine lege, a, o czym
była uprzednio mowa, ukształtowany dorobek orzecznictwa i doktryny prawa karnego.
Realna możliwość rekonstrukcji prawnokarnych konsekwencji zachowania nie może być w
związku z tym rozumiana jako możliwość rekonstrukcji samodzielnej, która w tym przypadku
byłaby warunkowana przede wszystkim szeroką znajomością języka prawniczego. Zauważyć
281

Tak wyrok TK z 13 maja 2008 r., P 50/07, OTK-A 2008, Nr 4, poz. 58; wyrok TK z 17 lutego 2015 r., K
15/13, OTK-A 2015, Nr 2, poz. 16. Zob. także T. Sroka, Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z
art. 42 ust. 1 Konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej, „Forum Prawnicze”, 2013, nr 3., s. 1213.
282
Zgodnie z art. 231 § 2 k.k.: „Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Znamiona
„przekraczenia swoich uprawnień lub niedopełnienia obowiązków” i „działania na szkodę interesu publicznego
lub prywatnego” także tutaj określają wzór karalnego zachowania.
283
Zob. wyrok TK z 9 czerwca 2015 r., SK 47/13, OTK-A 2015, Nr 6, poz. 81.
284
Odpowiednio wyrok TK z 27 lutego 2014 r., P 31/13, OTK-A 2014, Nr 2, poz. 16.
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zresztą należy, że zakreślonemu powyżej standardowi określoności prawa karnego odpowiada
standard jego wykładni, przystosowany niejako do „językowo niedookreślonego” katalogu
czynów karalnych. Zdekodowanie wzoru karalnego zachowania co do zasady może bowiem
wymagać uwzględnienia systematyki aktu prawnego (wykładnia systemowa) oraz jego ratio
legis (wykładnia funkcjonalna). W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wyrażany jest
pogląd, iż: „W świetle wymogów płynących z art. 2 w związku z art. 42 ust. 1 Konstytucji
przepis penalizujący określone zachowanie musi być na tyle precyzyjny, aby w danych,
konkretnych okolicznościach nie było wątpliwości, czy aktualizuje się odpowiedzialność
karna. Ze wskazanych powyżej przepisów Konstytucji nie sposób jest natomiast wyprowadzić
aż tak daleko idącej gwarancji ochronnej, 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”285.
Notabene, Trybunał Konstytucyjny wskazuje niekiedy, że dopuszczalność posługiwania
się w prawie karnym zwrotami niedookreślonymi lub nieostrymi warunkowany jest tym, aby
ich desygnaty dało się ustalić za pomocą przyjmowanych w danej kulturze prawnej
językowych reguł wykładni286. Powyżej zacytowane stanowisko pozostaje niewątpliwie w
sprzeczności z takim stwierdzeniem. Zostało ono tymczasem wyrażone przy analizie
konstytucyjności art. 90 prawa budowlanego, gdzie relewantne rozstrzygnięcie Sądu
Najwyższego,

stanowiące

podstawę

stwierdzonej

przez

Trybunał

Konstytucyjny

przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, uzasadnione zostało ze wskazaniem na
wykładnie językową, systemową, celowościową oraz historyczną287. Skoro „właściwa” treść
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Tak wyrok TK z 9 października 2012 r., P 27/11, OTK-A 2012, Nr 9, poz. 104. Zob. także T. Sroka,
„Objaśnienia do art. 42 ust. 1”, op. cit., s. 1038; P. Cychosz, Konstytucyjny standard prawa karnego
materialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego..., op. cit., s. 133-134.
286
Por. wyrok TK z 19 lipca 2011 r., K 11/10, OTK-A 2011, Nr 6, poz. 60; wyrok TK z 25 lutego 2014 r.,
SK 65/12, OTK-A 2014, Nr 2, poz. 14; wyrok TK z 6 października 2015 r., SK 54/13, OTK-A 2015, Nr 9, poz.
142. Jeden z wymogów wyprowadzanych ze szczegółowej zasady nullum crimen sine lege certa brzmi
następująco: „adresat normy prawnokarnej powinien być w stanie zrekonstruować, jedynie na podstawie
określających ją przepisów, a więc z zastosowaniem wyłącznie językowych reguł wykładni, zasadnicze
znamiona czynu zabronionego”.
287
W uzasadnieniu wyroku w sprawie I KZP 1/01 czytamy mianowicie: „[…] byt przestępstwa nie może
być uzależniony od tego, czy organ administracji wydał postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót
budowlanych lub decyzję o rozbiórce obiektu budowlanego, czy też ich nie wydał, gdyż zależność ta nie wynika
z treści art. 90 Prawa budowlanego. Gdyby wolą ustawodawcy było uzależnienie penalizacji czynu
przewidzianego w art. 90 Prawa budowlanego wyłącznie od postępowania wbrew wydanym w trybie art. 50 § 4
postanowieniom, a następnie wbrew wydanym w trybie art. 51 ust. 1 decyzjom, to owa zależność musiałaby
znaleźć wyraźne i jednoznaczne odzwierciedlenie w brzmieniu tego przepisu. Artykuł 90 nie sankcjonuje
niestosowania się do wydanych uprzednio postanowień albo decyzji, tak jak to przykładowo czyni art. 92 ust. 2
pkt 1 w wypadku niestosowania się do wydanej decyzji właściwych organów, pomimo zastosowania środków
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odnośnej normy prawnej może być kształtowana na podstawie innych metod wykładni niż
wykładnia językowa, to przyjąć należy konsekwentnie, że miarodajnym podmiotem
odniesienia dla testu przewidywalności konsekwencji prawnokarnych jest osoba posiadająca
odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu języka prawnego.
Sam Trybunał Konstytucyjny problem braku kompetencji językowej po stronie zwykłego
obywatela zdaje się rozwiązywać w sposób podobny do Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka. Choć na możliwość uzyskania przez jednostkę odpowiedniej porady prawnej od
osoby z prawniczym wykształceniem wskazuje on w zasadzie wyłącznie referując
konwencyjny standard zasady nullum crimen sine lege288, tak „nakazanie” jednostce
zapoznawać się z dorobkiem orzeczniczym i poglądami doktryny prawa karnego, tym
bardziej

przeprowadzać

wszechstronną

wykładnię

przepisów

prawnokarnych

–

uwzględniającą nie tylko powszechne znaczenie użytych tutaj wyrażeń, ale także kontekst
systemowy i celowościowy, w jakim przepisy te funkcjonują, oznacza w istocie przyłożenie
do niej miary osoby z prawniczym wykształceniem. Stwierdzenie przewidywalności
konsekwencji prawnokarnych rozumieć by tu zatem należało, podobnie jak na gruncie
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jako przewidywalność rozstrzygnięcia o
odpowiedzialności karnej w środowisku prawniczym289.

egzekucji administracyjnej, lecz sankcjonuje wykonywanie robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia lub
zgłoszenia, których brak zarówno w sytuacji przewidzianej w art. 48, jak i w art. 50 ust. 1 pkt 1 i 2 jest bardzo
istotnym elementem czynu przestępnego [wykładnia językowa – przypis A.R.]. A wreszcie, za przyjętą
wykładnią przemawia oczywisty wniosek, wynikający wprost z treści art. 90 w zw. z art. 50 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego (zawierającej trzecią postać tego przestępstwa), że odpowiedzialność za spowodowanie zagrożenia
bezpieczeństwa ludzi lub mienia albo środowiska wiąże się z wadliwym prowadzeniem robót budowlanych,
niezależnie od tego, czy sprawca uzyskał uprzednio pozwolenie lub roboty te zgłosił. Nie sposób zaś przyjąć,
aby art. 90 w zw. z art. 50 ust. 1 pkt 1 był inaczej interpretowany, aniżeli art. 90 w zw. z art. 50 ust. 1 pkt 2
[wykładnia systemowa – przypis A.R.]. Odmienna interpretacja stanowiłaby daleko idące ograniczenie zakresu
odpowiedzialności, a nawet swoistą zachętę do samowoli budowlanej, skoro niezgłaszanie podejmowanych
robót budowlanych byłoby opłacalne i w rezultacie bezkarne, aż do chwili wydania stosownych postanowień lub
decyzji przez właściwy organ. Jeśli zaś sprawca po ich wydaniu nie wykonywał już żadnych robót budowlanych,
nie byłoby podstaw do pociągnięcia go do odpowiedzialności za przestępstwo określone w art. 90 Prawa
budowlanego, a po upływie pięciu lat nie byłoby podstaw do stosowania nawet sankcji o charakterze
administracyjnym (art. 51 w zw. z art. 49) [wykładnia celowościowa – przypis A.R.]. Z kolei wnioski
wynikające z wykładni historycznej przekonują o tym, że samowola budowlana była karalna już od dawna.
Otóż, przewidziano ją w art. 399 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie
budowlanym i zabudowie osiedli (Dz.U. Nr 23, poz. 202), a następnie w kolejnych aktach prawnych, to jest w
art. 80 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 7, poz. 46) oraz w art. 61 ustawy z dnia
24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 38, poz. 229) [wykładnia historyczna – przypis A.R.]”.
Zob. także wyrok SN z 25 czerwca 1996 r., V KKN 43/96, OSNKW 1997, z. 1-2, poz. 17.
288
Zob. wyrok TK z 9 czerwca 2010 r., SK 52/08, OTK-A 2010, Nr 5, poz. 50.
289
Odmiennie, iż od samego adresata normy prawnej, zwykłego obywatela, wymaga się dokonania
interpretacji prawa z uwzględnieniem innych dyrektyw wykładni prawa niż językowa, P. Cychosz,
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W miejscu tym odnieść się wreszcie należy do praktyki stosowania prawa karnego.
Przypomnieć należy, że ocena prawidłowości indywidualno-konkretnej decyzji stosowania
prawa leży zasadniczo poza zakresem kognicji Trybunału Konstytucyjnego. Jakkolwiek
zatem wyrosły dorobek interpretacyjny uwzględniany jest przy kontroli poszanowania prawa
do bezpieczeństwa prawnokarnego na etapie stanowienia prawa, gdzie sanować może
odstępstwa od ścisłego przestrzegania przez ustawodawcę postulatów lex scripta et praevia
oraz lex certa i pozwalać na abstrakcyjną rekonstrukcję wzoru karalnego zachowania, tak
ustalenia te nie odnoszą się do etapu stosowania prawa. Tutaj ciężar poszanowania zasady
nullum crimen sine lege spoczywa bezpośrednio na sądach, stricte sądach wyższego rzędu
sprawujące kontrolę instancyjną, w szczególności na Sądzie Najwyższym. Co oczywiste, jest
to właściwa płaszczyzna, na której realizuje się bezpieczeństwo prawno karne jednostki.
Nawet jeśli zakres kryminalizacji da się in abstracto zrekonstruować na podstawie przepisu
prawnego, orzecznictwa sądowego oraz poglądów doktryny, to istotnym jest, aby powzięta in
concreto decyzja odpowiadała owym abstrakcyjnym ustaleniom. W miejscu tym wyciągnąć
można jednocześnie wniosek bardziej ogólnej natury, iż prawo do bezpieczeństwa
prawnokarnego jednostki wcale niekoniecznie będzie prawem egzekwowalnym w trybie
skargi konstytucyjnej. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydaje się w tym
stanie rzeczy skuteczniejszym środkiem prawnym.
Zadać należy sobie w tym miejscu pytanie, czy na etapie stosowania prawa zasada nullum
crimen sine lege również funkcjonuje jako wymóg przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych.

Z

wytycznych

Trybunału

Konstytucyjnego

co

do

poszanowania

szczególnych dla prawa karnego reguł wykładni (nakaz ścisłej wykładni przepisów
prawnokarnych; zakaz wykładni rozszerzającej i analogii na niekorzyść sprawcy; nakaz
rozstrzygania wątpliwości co do zakresu kryminalizacji na korzyść sprawcy290) oraz
odpowiadającego im stanowiska Sądu Najwyższego (zakaz stosowania analogii i wykładni
rozszerzającej na niekorzyść sprawcy291) wynikałoby, że na tym etapie wymóg
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych nie ma charakteru „samodzielnego”, a –
podobnie jak w okresie rozwoju zasady nullum crimen sine lege na kontynencie europejskim

Konstytucyjny standard prawa karnego materialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego..., op. cit., s.
133-135.
290
Por. przypis nr 442 (część I pracy).
291
Por. przypis 725 (część I pracy).
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– jego poszanowanie zależne jest od realizacji szczegółowych postulatów, zwłaszcza
postulatu lex stricta.
Warto zauważyć, iż z odwołaniem do konwencyjnego standardu zasady nullum crimen
sine lege spotykamy się w wyroku Sąd Najwyższy z 30 września 2014 r.292. Czytamy tu
mianowicie: „Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 22 stycznia 2013 r. […]
w sprawie Camilleri v. Malta potwierdził, że art. 7 ust. 1 Konwencji stanowi zasadę, według
której jedynie prawo może definiować przestępstwo i przewidywać za nie karę (nullum
crimen, nulla poena sine lege). Stąd wynika, że czyny zagrożone karą i odpowiadające im
kary muszą być wyraźnie określone przez prawo. Wymóg ten zostaje spełniony wówczas, gdy
jednostka może wywieść z brzmienia odnośnego przepisu – oraz, gdy zachodzi taka potrzeba,
przy pomocy sądowej interpretacji tego przepisu – jakie działania lub zaniechania sprawią, że
poniesie ona odpowiedzialność karną”. Kwestią problematyczną był tutaj brak podstawy
normatywnej dla przypisania sprawcy odpowiedzialności karnej, bowiem wskazany przez sąd
pierwszoinstancyjny art. 93 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze293 ani nie
przewidywał sankcji karnej za naruszenie opisanych tam zakazów i nakazów postępowania,
ani nie odwoływał się w tym zakresie do zawartych w dalszej części ustawy przepisów
karnych. Nie była to zatem norma prawnokarna, a administracyjno-porządkowa. Sąd
Najwyższy nie argumentował jednak, że w tym stanie rzeczy nie było realnej możliwości
uprzedniego przewidzenia, że dane zachowanie pociągnie za sobą sankcję karną, a oparł się
na „tradycyjnym” wymogu ustawowego określenia czynu karalnego i kary. Skutek jest tu
niemniej ten sam – uwolnienie od odpowiedzialności karnej.
Podobny przypadek, ale już bez odwoływania się do standardu konwencyjnego, miał
miejsce na gruncie sprawy V KK 299/13294, gdzie Sąd Najwyższy uniewinnił w postępowaniu
kasacyjnym osobę skazaną z art. 244 k.k. za zachowanie polegające na opuszczeniu
młodzieżowego ośrodka wychowawczego orzeczonego jako środek wychowawczy w
postępowaniu przeciwko nieletnim. Z jednej strony wskazał, niejako w nawiązaniu do
wymogu lex scripta, że kryminalizacją objęte są tylko takie zachowania, które polegają na
niestosowaniu się do wskazanych w tym przepisie rodzajów zakazów, nakazów lub
obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub
292

Wyrok SN z 30 września 2014 r., II KK 253/14, OSNKW 2015, Nr 2, poz. 15.
Tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 959.
294
Tak wyrok SN z 22 października 2013 r., V KK 299/13, Prok.i Pr.-wkł. 2014, Nr 1, poz. 9. W tym tonie
także wyrok SN z 29 września 2010 r., IV KK 227/10, Prok.i Pr.-wkł. 2011, Nr 2, poz. 10.
293
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miejscach, z drugiej strony, w myśl wymogu lex stricta, że nakaz ścisłej interpretacji znamion
czynu zabronionego oraz zakaz wykładni rozszerzającej uniemożliwiają uznanie, że
postanowienie o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym zawiera zarazem
zakaz jego opuszczenia.
Z kolei, w wyroku Sąd Najwyższy z 22 sierpnia 2006 r.295 za obrazę zasady nullum
crimen sine lege poczytane zostało skazanie za kradzież z włamaniem na podstawie art. 294 §
2 k.k., zaostrzającego odpowiedzialność karną w przypadku przestępstwa przeciwko dobrom
o szczególnym znaczeniu dla kultury. Jak czytamy, „W art. 294 § 1 i § 2 k.k. jednoznacznie
wskazano zamknięty krąg występków, dla których stanowi on postać kwalifikowaną. Przepis
ten nie wymienia art. 279 § 1 k.k. i nie ma potrzeby w tym miejscu prowadzić rozważań co do
zasadności takiego rozwiązania ustawowego. Przyjęcie, że poza wskazanymi w art. 294 § 1
k.k. występkami, może kwalifikować on jeszcze inne przestępstwa, wprost prowadzi do
naruszenia fundamentalnej zasady prawa karnego nullum crimen sine lege”. Jakkolwiek nie
wskazuje się tutaj na konkretny szczegółowy postulat, tak wydaje się, iż Sąd Najwyższy
odnosi się do zakazu wnioskowania per analogiam.
W wyroku z 2 grudnia 2011 r.296 Sąd Najwyższy stwierdził naruszenie art. 1 § 1 k.k. z
perspektywy wymogu lex scripta et praevia. Oskarżony został skazany za czyn „wejścia w
posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych” z art. 52 pkt 2 ustawy
z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie297, przy przyjęciu, że stanowi ono
przestępstwo trwałe posiadania bezprawnie uzyskanych trofeów zwierzęcia. Co istotne,
przedmiotowa ustawa weszła w życie 18 grudnia 1995 r., uchylając poprzednio obowiązującą
regulację298, która nie kryminalizowała przedmiotowego zachowania. Sąd Najwyższy stanął
na stanowisku, iż właściwą czynnością sprawczą jest tutaj „wejścia w posiadanie” tuszy lub
trofeów, a dalsze dysponowanie trofeami nie stwarza stanu bezprawia, konstytuującego
przestępstwo trwałe. Skoro samo „wejście w posiadanie” nastąpiło w roku 1990, w sprawie
doszło do obrazy zasady nullum crimen sine lege – w czasie czynu brak bowiem było
relewantnej podstawy prawnej dla przypisania sprawcy odpowiedzialności karnej. W

295

Wyrok SN z 22 sierpnia 2006 r., IV KK 4/06, OSNwSK 2006, Nr 1, poz. 1583.
Tak wyrok SN z 2 grudnia 2011 r., IV KK 202/11, LEX nr 1109321.
297
Tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1295.
298
Chodzi tu o ustawę z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim
(Dz.U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197 ze zm.).
296
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zakresie, w jakim odmiennie zdekodowały odnośną normę prawnokarną, mamy tu
jednocześnie do czynienia z problem ścisłej wykładni.
Przypadek podobny jak wyżej miał miejsce na gruncie sprawy IV KK 258/05 299. Za
„złamanie kardynalnej zasady nullum crimen sine lege poenali anteriora” uznano mianowicie
skazanie jednostki za przestępstwo określone w art. 202 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
popełnione pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy karnej (w okresie od 1992 do 1995
r.), która nie przewidywała sankcji za prezentowanie treści pornograficznych osobie
małoletniej poniżej 15 lat.
Jakkolwiek Sąd Najwyższy nie stosuje w swej praktyce testu przewidywalności
konsekwencji prawnokarnych, tak nie powinno budzić wątpliwości, że zastosowana w
powyższych sprawach miara „ustawowej określoności na czas czynu” prowadzi do tożsamych
konkluzji. W każdym ze wskazanych przypadków jednostka nie była w stanie ustalić z
wyprzedzeniem, że podejmowane przez nią zachowanie pociągnie za sobą sankcję karną,
względnie, jak przy kwalifikacji prawnej z art. 279 § 1 k.k. w zw. art. 294 § 1 i § 2 k.k.,
sankcję w surowszym wymiarze. Bardziej problematyczna jest przy tym kwestia wymogu
ścisłej wykładni.
W powyższym kontekście warto zwrócić uwagę na czyn posiadania środków
odurzających lub substancji psychotropowych z art. 62 ust. 1 u.p.n. W wyroku z 21 stycznia
2009 r. Sąd Najwyższy stwierdził obrazę zasady nullum crimen sine lege ze wskazaniem
właśnie na naruszenie zakazu wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy300. Tak
zakwalifikowany został przypadek skazania sprawcy za posiadanie środków odurzających lub
substancji psychotropowych jedynie na podstawie stwierdzenia, że znajduje się on pod
wpływem tego typu środków (substancji). Jak czytamy, „[…] dysponowanie środkiem
odurzającym (lub substancją psychotropową) związane z zażywaniem go lub chęcią
niezwłocznego zażycia przez osobę dysponującą nim, nie jest posiadaniem tego środka (lub
substancji) w rozumieniu art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii. Poza obszarem penalizacji nadal pozostaje więc proces zażywania środka
odurzającego lub substancji psychotropowej, który przecież zawsze nierozerwalnie wiąże się
z jakąś formą » posiadania «, » dysponowania «, » dzierżenia «, czy po prostu » trzymania «
tego środka (substancji). Na użytek tego » procesu zażywania «, przytoczone określenia
299

Wyrok SN z 15 listopada 2005 r., IV KK 258/05, OSNKW 2006, Nr 4, poz. 35. Tak również wyrok SN z
10 maja 2002 r., IV KKN 70/99, LEX nr 53907.
300
Wyrok SN z 21 stycznia 2009 r., II KK 197/08, OSNKW 2009, Nr 4, poz. 30.
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muszą być traktowane jako synonimy oderwane od znaczenia nadanego im przez
poszczególne dziedziny prawa. […] samo zażywanie narkotyków nie jest przez obowiązujące
w Polsce przepisy prawa penalizowane, ani wprost, ani poprzez przepisy zakazujące
posiadania takich środków lub substancji. Szczególnego materiału do refleksji związanych z
powyższą kwestią dostarcza niniejsza sprawa. Zauważyć należy, że osoba skazana
zaskarżonym wyrokiem nie została ujęta w czasie dysponowania środkiem odurzającym.
Stwierdzono jedynie, że jest pod wpływem takiego środka. Tym samym ustalenie, że
» sprawca « znajduje się pod wpływem środków opisanych w ustawie o przeciwdziałaniu
narkomanii, było równoznaczne z przyjęciem, iż uzyskano dowód, że kiedyś znajdował się w
posiadaniu takiego środka. Takie wnioskowanie jednak, gdyby zyskało powszechną
akceptację, prowadzi wprost do faktycznej penalizacji zażywania narkotyków, a jak
wykazano powyżej, brak ku temu ustawowych podstaw. Doszłoby zatem do utworzenia
nowego typu czynu zabronionego w drodze rozszerzającej wykładni przepisów ustawy. To
zaś łamałoby elementarne reguły procesu karnego, w tym przede wszystkim zasadę nullum
crimen sine lege”301.
W wydanym parę miesięcy później postanowieniu w sprawie I KZP 22/09 302 stwierdza
się, że art. 62 u.p.n. kryminalizuje każdy wypadek posiadania środka odurzającego lub
substancji psychotropowej „wbrew przepisom ustawy”, w tym w celu niezwłocznego zażycia.
Co istotne, zasada nullum crimen sine lege nie jest tutaj brana pod uwagę, a przynajmniej nie
znajduje to wyrazu w uzasadnieniu rozstrzygnięcia. Sąd Najwyższy zdaje się tu jednocześnie
sugerować, że pogląd niniejszy koresponduje ze stanowiskiem zajętym na kanwie
przedstawionej wyżej sprawy II KK 197/08 (w wyroku z 21 stycznia 2009 r.). Tezę, iż
dysponowanie środkiem odurzającym lub substancją psychotropową, związane z zażywaniem
go lub chęcią niezwłocznego zażycia, nie jest posiadaniem tego środka lub substancji w
rozumieniu art. 62 ust. 1 u.p.n., odczytuje bowiem w ten sposób, iż ogranicza się ona
wyłącznie do realiów tamtej konkretnej sprawy. Z kolei, w uchwale z 27 stycznia 2011 r.303
Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów wprost dystansuje się od „pierwotnego”
stanowiska,

stwierdzając,

że:

„Posiadaniem

środka

odurzającego

lub

substancji

psychotropowej w rozumieniu art. 62 ustawy z dnia 21 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) jest każde władanie takim środkiem lub
301

Zob. także wyrok SN z 15 stycznia 2010 r., V KK 363/09, LEX nr 564890.
Postanowienie SN z 28 października 2009 r., I KZP 22/09, OSNKW 2009, Nr 12, poz. 103.
303
Uchwała SN z 27 stycznia 2011 r., I KZP 24/10, OSNKW 2011, Nr 1, poz. 2.
302
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substancją, a więc także związane z jego użyciem lub zamiarem użycia” 304. Choć przytacza
się wyrażony w wyroku z 21 stycznia 2009 r. pogląd, iż objęcie kryminalizacją posiadania
bezpośrednio związanego z zażywaniem niedozwolonych substancji oznacza de facto
rozciągnięcie zakresu kryminalizacji na samo zażywanie, to aktualny skład orzekający wprost
się do niego nie ustosunkowuje. Wychodząc z założenia, że potoczne znaczenia pojęcia
„posiadanie”, a to jako każdej formy dysponowania rzeczą, niezależnej od czasu jego trwania,
nie budziło wątpliwości również w ocenie poprzedniego składu orzekającego, zdaje się on
dążyć do jego podważenia. Stara się mianowicie wykazać, że na gruncie sprawy II KK 197/08
Sąd Najwyższy błędnie odczytał wolę ustawodawcy, co doprowadziło następnie do błędnego
zrekonstruowania ustawowego zakresu kryminalizacji305. Wniosek, że zażywanie środków
304

Zob. także S. Żółtek, Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień
semantycznej strony zakazu karnego..., op. cit., s. 236.
305
Jak czytamy, „[…] wykładnia odwołująca się do języka ogólnego w sposób dostatecznie jasny i
precyzyjny pozwala na ustalenie treści normy wynikającej z art. 62 u.p.n. Każde władztwo, każde faktyczne
dysponowanie środkiem odurzającym lub substancją psychotropową będzie bowiem wypełniało znamię
czasownikowe typu przestępstwa określonego w tym przepisie. Kwestią ustaleń faktycznych jest natomiast to,
czy w konkretnej sprawie sprawca, używając środka odurzającego lub substancji psychotropowej, takim
środkiem lub substancją » dysponował « (» miał « go). Także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 stycznia 2009
r., II KK 197/08 nie ma wątpliwości, że proces zażywania narkotyku zawsze nierozerwalnie wiąże się z jakąś
formą » posiadania «, » dysponowania «, » dzierżenia «, czy po prostu » trzymania «, wywodząc jedynie, że
posiadanie związane z zażywaniem nie jest posiadaniem w rozumieniu art. 62 u.p.n. z powodu niekaralności nieprzestępności zażywania narkotyków (z uzasadnienia nie wynika, którą z tych konstrukcji Sąd przyjął). Z
uwagi jednak na to, że zarówno w orzecznictwie, jak i piśmiennictwie następuje odwołanie do pozostałych
metod wykładni, trzeba do nich sięgnąć, zwłaszcza że tylko wzmacniają rezultat wykładni językowej […]
Podsumowując te rozważania [wykładnia systemowa wewnętrzna – przypis A.R.], przyjąć należy, że żaden
przepis ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nie zawiera wprost sformułowanego zakazu używania
(zażywania) tego rodzaju środków czy substancji. Jednak tylko dlatego, że przepis taki jest po prostu zbędny.
Zakaz taki wynika bowiem a contrario z regulacji określających od strony pozytywnej wypadki dopuszczalnego
(legalnego) posiadania. Przechodząc do wykładni systemowej zewnętrznej, odwołującej się do uregulowań
przewidujących typy przestępstw posiadania rzeczy zabronionych przez prawo […] nie do zaakceptowania jest
pogląd Sądu Najwyższego, wypowiedziany w wyroku z dnia 21 stycznia 2009 r., II KK 197/08, że na gruncie
art. 263 § 2 k.k., kryminalizującego posiadanie broni palnej lub amunicji bez zezwolenia, » nie budzi
wątpliwości, że samo wręczenie takiej broni przez jej posiadacza innej osobie, wyłącznie w celu oddania przez
nią strzału, nie przenosi na nią posiadania tej broni. W przeciwnej sytuacji ze strzelnic dla celów sportowych czy
rekreacyjnych mogłyby korzystać wyłącznie osoby mające zezwolenie na posiadanie broni palnej «. […] W art.
11 ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji […] ustawodawca wprost zwalnia z konieczności
uzyskania pozwolenia na broń osoby w wypadku używania jej w celach sportowych, szkoleniowych lub
rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu. Wszystkie inne wypadki
używania broni palnej […], jako niezwolnione z konieczności uzyskania pozwolenia na broń, wymagają jego
uzyskania, a używanie broni bez takiego zezwolenia może pociągać za sobą odpowiedzialność karną na
podstawie art. 263 § 2 k.k. Również wykładnia historyczna przemawia za uznaniem, że posiadaniem jest każde
władanie narkotykiem, nawet takie, które wiąże się z jego użyciem. […] Po pierwsze, począwszy od ustawy z
1985 r. ustawodawca od strony pozytywnej określa wypadki dopuszczalnego (zgodnego z prawem) posiadania
narkotyków. Po drugie, do takiego zgodnego z prawem posiadania ustawodawca nie zaliczył dysponowania
odpowiednim środkiem na własny, niemedyczny, nieprzemysłowy i nienaukowy użytek, nawet jeżeli
przewidywał niepodleganie za takie zachowanie karze. Po trzecie, każdy wypadek niezgodnego z prawem
posiadania narkotyków (nawet więc objętego dyspozycją art. 48 ust. 4 ustawy z 1997 r.) prowadził do
zabezpieczenia i orzeczenia przepadku takiego narkotyku, nawet jeżeli nie prowadzono postępowania karnego.
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odurzających lub substancji psychotropowych wcale nie jest prawnie dozwolone, pozwala
objąć kryminalizacją także posiadanie bezpośrednio związane z konsumpcją – niezależnie
niejako od tego, że brak jest odrębnego typu czynu karalnego w postaci zażywania
niedozwolonych substancji306.
W świetle powyższego, choć sam wymóg lex scripta et praevia, bez dodatkowego testu
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, jest w stanie zagwarantować jednostce
przewidywalność konsekwencji prawnokarnych, w dalszej zaś kolejności bezpieczeństwo
prawnokarne, tak nie można już tego powiedzieć o wymogu lex stricta. Przyznana sądom
swoboda interpretacyjna przy braku dodatkowego kryterium przewidywalności prawa
sprawia, że decyzja interpretacyjna uznawana obecnie za „prawidłową” może się okazać
nieprzewidywalna na czas czynu, kiedy to za „prawidłową” uznawano odmienną
interpretację. Brak testu obliczalności i przewidywalności skutków prawnych na etapie
stosowania prawa godzić może w związku z tym w prawo jednostki do bezpieczeństwa
prawnokarnego.
Przedstawione we wprowadzeniu do niniejszej pracy problemy interpretacyjne dotyczące
znamienia osoby pełniącej funkcje publiczną z art. 228 i 229 k.k. zdają się potwierdzać
powyższe ustalenia. Na kanwie sprawy IV KK 190/14 prawo jednostki do bezpieczeństwa
prawnokarne pozostało w zasadzie bez ochrony. Jeśli w realiach sprawy I KZP 12/03 nie
istniał wcześniej pogląd prawny zrównujący status komornika i asesora komorniczego dla
potrzeb prawa karnego, to przypadek ten ocenić by należało podobnie. Znamienne przy tym,
że na gruncie uchwały z 27 lutego 2007 r., I KZP 36/06, omawianej wraz z formalnymi
uwarunkowaniami zasady nullum crimen sine lege, o naruszeniu wymogu przewidywalności
mówić by zasadniczo nie można. Odrzucenie definicji „środka odurzającego” z art. 4 pkt 26
Po czwarte wreszcie, od roku 2000, w którym uchylono przepis uchylający karalność (tylko) z ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii, do chwili obecnej, pomimo przedstawiania odpowiednich propozycji,
ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie do obowiązującej obecnie u.p.n. żadnego przepisu, który
stałby na przeszkodzie ukaraniu za przestępstwo posiadania nieznacznej ilości narkotyków osoby, która posiada
je na własny użytek”. Notabene, aktualnie pewną furtkę stanowi tutaj art. 62a u.p.n., dodany mocą ustawy z 1
kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 117,
poz. 678), w myśl którego: „Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki
odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy,
postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia,
jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także
stopień jego społecznej szkodliwości”.
306
Por. M. Kornak, Glosa do uchwały SN z dnia 27 stycznia 2011 r., I KZP 24/10, LEX/el. 2011, gdzie
mowa o rozszerzeniu zakresu kryminalizacji na zażywanie środków odurzających lub substancji
psychotropowych. Tak również M. Maraszek, Glosa do uchwały SN z dnia 27 stycznia 2011 r., I KZP 24/10,
LEX/el. 2011.
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u.p.n. dla potrzeb art. 178a k.k. choć pozostawało w sprzeczności z dominującym w doktrynie
poglądem na temat zakresu kryminalizacji rzeczonego przestępstwa, to stanowisko odmienne,
szeroko definiujące owo znamię, zajmowane było na czas czynu przez niektórych
przedstawicieli doktryny307, znajdując zarazem oparcie w starszym orzecznictwie Sądu
Najwyższego308. Jednostka mogła zatem – po zasięgnięciu porady prawnej, ustalić z
wyprzedzeniem ewentualne konsekwencje prawnokarne swojego zachowania.
3.4.3. Istota typu czynu zabronionego
Nie powinno budzić wątpliwości, że również w prawie polskim władza sądownicza ma
możliwość „doprecyzowywania” podstaw odpowiedzialności karnej. Zadać należy sobie w
związku z tym pytanie, jakie są granice jej „prawotwórczych” uprawnień. Z perspektywy
językowej mówić by tu niewątpliwie należało o możliwym znaczeniu językowym. Na co
zwracano już jednak uwagę, owo możliwe znaczenie językowe obejmuje nie tylko tradycyjnie
rozumianą wykładnię literalną, ale także wykładnię rozszerzającą. Znaczenie odnośnego
przepisu ustala się z uwzględnieniem kontekstu systemowego czy funkcjonalnego, często
osiągając rezultat, który wykracza poza to, co w sposób jednoznaczny można by zaliczyć do
„jądra znaczeniowego” odnośnego wyrażenia. Tak ukształtowana granica jest tym samym
niezwykle szeroka. Mając na uwadze, że koncepcja istoty przestępstwa znana jest również
polskiemu systemowi prawa karnego, zastanowić się w tym miejscu należy, czy nie jest to
relewantny punkt odniesienia.
W ramach przypomnienia, w doktrynie prawa karnego koncepcja ta nie jest pojmowana
jednolicie. W zależności niejako od tego, na jakie potrzeby ustalać będziemy istotę odnośnego
przestępstwa, prezentować nam się może inny zespół znamion. Za najbardziej miarodajny pod
tym kątem uznać przy tym należy zespół selekcyjny, pozwalający odróżnić zachowania
karalne od prawnokarnie irrelewantnych. (Z tego też powodu zasługuje on zdaniem autora
niniejszej pracy na miano uniwersalnego, pełniącego zarazem funkcję informacyjną czy
gwarancyjną.) W jego skład wchodziłby tymczasem nie tylko znamiona explicite wyrażone w
przepisach ustawy karnej, tak przedmiotowe, jak i podmiotowe, lecz również znamiona o
307

Por. P. Huminiak, Stan „pod wpływem środków odurzających” i stan „po użyciu środka działającego
podobnie do alkoholu” u kierującego pojazdem, „Paragraf na Drodze”, 2004, nr 3., s. 5; M. Kała, Środki
działające podobnie do alkoholu w organizmie kierowcy, „Paragraf na Drodze”, 2004, nr 11., s. 41; R.A.
Stefański, Komentarz do art. 178, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom I, red. A. Wąsek,
Warszawa 2004., s. 598.
308
Zob. zwłaszcza uchwała SN z 15 lutego 1973 r., VI KZP 78/72, OSNKW 1973, Nr 5, poz. 57.
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charakterze pozaustawowym jak dobro prawne i reguły ostrożności, a ponadto – elementy
dookreślające ustawowe znamiona przestępstwa wypracowane w orzecznictwie lub
piśmiennictwie. Skoro zaś dopuszcza się tutaj „ingerencję” władzy sądowniczej, to –
podobnie jak na gruncie systemu konwencyjnego – wymóg przewidywalności pozostawałby
jedynym skutecznym ograniczeniem „prawotwórstwa”.
W

orzecznictwie

Trybunału

Konstytucyjnego

koncepcja

istoty

przestępstwa

przywoływana jest tylko incydentalnie. Przypadek taki miał przykładowo miejsce w wyroku z
16 stycznia 2001 r.309, gdzie analizując zgodność karnoskarbowej instytucji obligatoryjnego
przepadku wartości dewizowych, będących przedmiotem czynności wykonawczej czynu
opisanego w pierwotnej wersji dawnego art. 98 § 2 k.k.s.310, z art. 2 i art. 64 ust. 3 Konstytucji
RP, odwołał się on właśnie do istoty przedmiotowego czynu. Jak czytamy, „Przepis ten
penalizuje niedozwolony (bez wymaganego zezwolenia dewizowego) transfer wartości
dewizowych lub krajowych środków płatniczych. Dla bytu tego przestępstwa nie ma więc
znaczenia kwestia pochodzenia transferowanych środków pieniężnych. Jest to konsekwencją
podstawowej przesłanki penalizowania nielegalnego transferu tych środków, jaką jest ochrona
równowagi bilansu płatniczego państwa. Dla niej zaś pochodzenie środków pieniężnych
transferowanych bez wymaganego zezwolenia stanowi okoliczność prawnie nieistotną. […]
Istotę przestępstwa skarbowego opisanego w tym przepisie stanowi bowiem sam transfer
środków dewizowych bez wymaganego zezwolenia, tym samym w świetle art. 98 § 2 k.k.s.
prawnie nieistotny pozostaje sposób i metoda nabycia tychże środków dewizowych.
Natomiast szczególnym przedmiotem ochrony tego typu przestępstwa skarbowego jest interes
i porządek finansowy państwa. Przesłanka (nie)legalności nabycia środków dewizowych
podlegających transferowi zagranicznemu nabiera znaczenia przy innym typie przestępstwa,
opisanym w art. 299 § 1 k.k.”. Wydaje się zatem, że podstawą rekonstrukcji owej istoty
Trybunał Konstytucyjny czyni ustawowy zespół znamion czynu karalnego i „pozaustawowe”
dobro prawne, którego ochronie dany przepis ma służyć.
Zastanawiać się przy tym można, czy pojęciem co do zasady odpowiadającym „istocie
przestępstwa” nie jest „rdzeń zakazu” prawnokarnego, częściej pojawiający się w
309

Wyrok TK z 16 stycznia 2001 r., P 5/00, OTK 2001, Nr 1, poz. 1.
Przepis ten stanowił: „Jeżeli obrót kapitałowy, o którym mowa w § 1 [dokonywany bez wymaganego
zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom – przypis A.R.], dotyczy transferu wartości dewizowych
lub krajowych środków płatniczych, sprawca podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze
pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie”. Został on uchylony mocą art. 3 pkt 6 ustawy z 26
stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo dewizowe oraz innych ustaw (Dz.U. Nr 61, poz. 410).
310
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orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Godzi się zaznaczyć, iż zostało ono zaczerpnięte
od L. Gardockiego. W swym podręczniku do prawa karnego wskazuje on mianowicie, iż:
„Jest oczywiste, że w państwie praworządnym nie powinny obowiązywać przepisy karne,
których ustawodawca nie potrafi sformułować dokładnie ani nie ma na to szans w drodze
orzecznictwa SN. Ustawodawca nie może bowiem wymagać od obywatela uświadomienia
sobie zakresu zakazu karnego i przestrzegania go, jeżeli sam nie jest w stanie określić
wyraźnie jego granic. Oczywiście może być tak, że przepis karny określa dość dokładnie
pewien rdzeń zakazu, ale pozostawia wątpliwości co do wypadków granicznych. Wówczas
zastrzeżenia wynikające z zasady n.c.s.l. [nullum crimen sine lege – przypis A.R.] odnoszą się
tylko do tej niejasnej warstwy przepisu”311. Za rdzeń zakazu prawnokarnego uznać by zatem
należało przypadki, podpadające pod rdzeń znaczeniowy przepisu. Oznacza to zarazem, że
istnieją przypadki nie podpadające pod ów rdzeń, a rodzące odpowiedzialność karną –
pomimo zastrzeżeń ze strony zasady nullum crimen sine lege. Gdyby chcieć zrównać tę
koncepcję z koncepcją istotą przestępstw, chodziłoby tu najpewniej o ustawowy zespół
znamion.
Jeśli Trybunał Konstytucyjny powołuje się na rdzeń zakazu prawnokarnego, to zdaje się
to robić w kontekście wymogu lex scripta et certa i konstytucyjnego standardu posługiwania
się przepisami blankietowymi i odesłaniami do regulacji pozaustawowej. Zwykł on podnosić,
iż: „[…] w sytuacji szczególnej, gdy wprowadzenie odesłania do aktu normatywnego rangi
podustawowej jest szczególnie uzasadnione z uwagi na celowość doprecyzowania
(» dookreślenia «) czy zawężenia na podstawie delegacji ustawowej zakresu dyspozycji
normy karnej, nie można wykluczyć możliwości zastosowania tego rodzaju zabiegu
legislacyjnego […]. Należy jednak zaznaczyć, iż tzw. » rdzeń zakazu « powinien być zawsze
dokładnie i w sposób nie budzący wątpliwości oznaczony w ustawie karnej […]”312,
względnie: „reguła określoności wskazana w art. 42 Konstytucji wyznacza dopuszczalność i
zakres stosowania norm prawa karnego o charakterze blankietowym; nakazuje ona
ustawodawcy takie wskazanie czynu zabronionego (jego znamion), aby nie budziło
wątpliwości zarówno adresata normy prawnokarnej, jak i organów stosujących prawo i
dokonujących » odkodowania « treści regulacji w drodze wykładni normy prawa karnego to,
311

Tak L. Gardocki, Prawo karne..., op. cit., s. 17. Por. wyrok TK z 26 listopada 2003 r., SK 22/02, OTK-A
2003, Nr 9, poz. 97.
312
Tak wyrok TK z 26 listopada 2003 r., SK 22/02, OTK-A 2003, Nr 9, poz. 97. Odpowiednio wyrok TK z
21 lipca 2006 r., P 33/05, OTK-A 2006, Nr 7, poz. 83.

397

czy określone zachowanie in concreto wypełnia te znamiona; » rdzeń zakazu « powinien być
zawsze dokładnie i w sposób niebudzący wątpliwości oznaczony w ustawie karnej”313.
Czegoś więcej na temat przedmiotowej konstrukcji można się doszukiwać w wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z 13 maja 2008 r.314. Stwierdzenie niekonstytucyjności
analizowanego przepisu, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych315, zostało tu uzasadnione właśnie ze wskazaniem na brak określenia „rdzenia
zakazu”. Jak czytamy, „Trybunał Konstytucyjny nie podziela w pełni poglądu Sądu
Rejonowego, że na gruncie art. 35 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych nie jest w ogóle
możliwe ustalenie, które zachowania podlegają karze. Odpowiedź na to pytanie wymaga
starannej analizy przepisów ustawy o związkach zawodowych, a także przepisów wszelkich
innych ustaw mających znaczenie dla wyznaczenia granic działalności związkowej. Wymaga
również wykładni terminów nieostrych użytych w analizowanym przepisie. Sprawia to, że
adresat normy prawnej nie jest w stanie ustalić na podstawie samego tylko zaskarżonego
przepisu choćby w ogólnym zarysie, na czym polega czyn zabroniony przez ten przepis, a w
szczególności ustalić, o jakiego rodzaju działalność sprzeczną z prawem może tutaj chodzić.
Art. 35 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych nie określa bowiem w ogóle rdzenia
ustanowionego zakazu. Jednocześnie należy odnotować, że za przyjętą techniką prawodawczą
nie przemawiają żadne szczególne względy, w szczególności specyfika prawa pracy nie
uzasadnia szerszego stosowania odesłań w przepisach prawnokarnych. W ocenie Trybunału
Konstytucyjnego charakter odesłania zawartego w zakwestionowanym przepisie powoduje, że
stopień niedookreśloności regulacji prawnej wykracza poza granice swobody regulacyjnej
określone w Konstytucji”.
Na jakiej podstawie Trybunał Konstytucyjny doszedł do takiego wniosku? Zaczął on
mianowicie od spostrzeżenia, że ustawodawca nie określił bliżej dobra prawnego, którego
ochronie przepis ten ma służyć, stwierdzając następnie, że sama czynność sprawcza, czyli
kierowanie działalnością sprzeczną z ustawą, obejmuje bliżej nieokreślone stany faktyczne316.
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Tak wyrok TK z 15 października 2009 r., K 26/08, OTK-A 2009, Nr 9, poz. 135.
Wyrok TK z 13 maja 2008 r., P 50/07, OTK-A 2008, Nr 4, poz. 58.
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Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm. Przepis ten brzmi: „Tej samej karze podlega ten, kto w
związku z pełnioną funkcją związkową kieruje działalnością sprzeczną z ustawą”. Kara określona w ust. 1, do
którego odsyła ust. 2, to grzywna albo kara ograniczenia wolności.
316
W uzasadnieniu stwierdza się: „Analizując treść zaskarżonego przepisu, należy zauważyć na wstępie, że
ustawodawca nie określił bliżej przedmiotu ochrony tego unormowania. Można przypuszczać, że celem
ustawodawcy było przede wszystkim zapewnienie ochrony interesów pracodawcy, z brzmienia przepisu wynika
jednak, że penalizacja obejmuje kierowanie wszelką działalnością sprzeczną z ustawą bez względu na to, które
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Notabene, także w tym przypadku jednym z kluczowych elementów rdzenia zakazu czyni się
dobro prawne, które jednak – co do zasady – nie jest explicite wyrażone w przepisie ustawy.
Przechodząc w tym miejscu na grunt orzecznictwa Sądu Najwyższego, przytoczenia
wymaga postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie I KZP 11/12 317. Działalność
„prawotwórcza” sądów powszechnych ukrócona tu bowiem została właśnie ze wskazaniem
na istotę czynu kradzieży z włamaniem. Stan faktyczny sprawy sprowadzał się do tego, że
sprawca, używając skanera częstotliwości radiowych, zagłuszył sygnał fal radiowych pilota
sterującego centralnym zamkiem w samochodzie pokrzywdzonego czym uniemożliwił
uruchomienie zabezpieczenia samochodu przed nieuprawnionym otwarciem, a następnie
zabrał z „niezabezpieczonego” pojazdu aparat fotograficzny wraz z futerałem. Sąd
odwoławczy wystąpił do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym, czy ingerencja sprawcy w
proces zabezpieczania mienia ruchomego przed dostaniem się do jego wnętrza poprzez
uniemożliwienie uruchomienia przeszkody chroniącej to mienie wyczerpuje znamię

dobra prawne zostają naruszone. […] Analiza obowiązujących przepisów prowadzi do wniosku, że
zakwestionowany przepis ma przede wszystkim na celu penalizację kierowania działalnością, która obejmuje
działania niewypełniające znamion czynu zabronionego. Ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego
przez inną osobę, odpowiada bowiem na podstawie art. 18 § 1 kodeksu karnego. Natomiast art. 35 ust. 2 ustawy
o związkach zawodowych umożliwia ukaranie za kierowanie działalnością, która jest sprzeczna z ustawą, ale
samo w sobie nie stanowi przestępstwa ani nawet wykroczenia. […] Na gruncie zakwestionowanego przepisu
mogą pojawić się wątpliwości dotyczące rozumienia terminów » działalność « oraz » kierowanie «, a także
zakresu terminu » ustawa « użytego w tym przepisie. Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca zakazuje z reguły
określonych czynów, znacznie rzadziej przedmiotem zakazów jest natomiast określona działalność. Tymczasem
w art. 35 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych ustawodawca nie posłużył się terminem » działanie «, ale
» działalność «. W świetle objaśnienia zawartego w Słowniku języka polskiego, pojęcie działalności jest różne
od pojęcia działania. Termin » działalność « oznacza » zespół czynności, działań, podejmowanych w jakimś
celu, zakresie, czynny udział w czym; działanie, prace « […] W świetle powyższych ustaleń, stosowanie
zaskarżonego przepisu, wymaga ustalenia, czy poszczególne zachowania sprzeczne z ustawą objęte
kierownictwem sprawcy stanowią ze względu na swój charakter działalność sprzeczną z ustawą. Działalność jest
sprzeczna z ustawą, jeżeli obejmuje zespół działań sprzecznych z ustawą. […] Wątpliwości może również
budzić precyzyjne ustalenie znaczenia terminu » kierowanie «. […] Polskie prawo karne zna pojęcie sprawstwa
kierowniczego oraz sprawstwa polecającego. […] pojęcia sprawstwa kierowniczego i polecającego odnoszone są
do popełnienia określonego czynu zabronionego, nie zaś do działalności sprzecznej z ustawą. Z tego względu nie
są one przydatne przy ustalaniu znaczenie znamienia » kierowania « w zaskarżonym przepisie, w którym
ustawodawca odnosi pojęcie kierownictwa do działalności sprzecznej z ustawą. Pewną wskazówkę dla
interpretatora może stanowić natomiast pojęcie kierowania w art. 258 § 3 kodeksu karnego. Zgodnie z
poglądami orzecznictwa i doktryny wypowiadanymi na tle tego ostatniego przepisu można przyjąć, że
kierowanie polega na intelektualnym i faktycznym panowaniu nad określoną działalnością i obejmuje
wydawanie poleceń innym osobom, przy czym możliwe jest m.in. kierowanie kolektywne, a ponadto kierowanie
fragmentem szerszej struktury podlegającej kierownictwu innej osoby postawionej wyżej w hierarchii […]
Istotną przesłanką odpowiedzialności na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy jest sprzeczność kierowanej działalności
z ustawą. […] W świetle powyższych uwag odesłanie zawarte w art. 35 ust. 2 ustawy może być rozumiane jako
odesłanie do bliżej nieokreślonych regulacji zawartych w różnych ustawach. Mogą to być zarówno ustawy
ogólne, adresowane do różnych adresatów i chroniące m.in. wolność i własność pracodawcy czy nietykalność
cielesną, jak i ustawy dotyczące w sposób szczególny stosunków pracy”.
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Postanowienie SN z 29 października 2012 r., I KZP 11/12, OSNKW 2012, Nr 12, poz. 124.
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„włamania”. Odmawiając podjęcia uchwały w tym przedmiocie Sąd Najwyższy wyszedł od
tego, że pojęcie „włamanie” posiada w języku prawnym znaczenie autonomiczne, oderwane
od języka potocznego. Z jednej strony nie ogranicza się ono do działania czysto siłowego, z
drugiej strony wymaga pomieszczenia zamkniętego, do którego sprawca uzyskuje dostęp
pokonując zabezpieczenie dostępu. Zaznaczył następnie, że w orzecznictwie Sądu
Najwyższego podnosi się konieczność reinterpretacji znamion przestępstwa kradzieży z
włamaniem wraz z rozwojem cywilizacyjnym, w tym poprzez przyjęcie, że zabór
zamkniętych pojazdów z otwartej przestrzeni wyczerpuje znamiona kradzieży z
włamaniem318, czy uznanie, że znamię włamania wypełniać będzie zniszczenie (uszkodzenie)
przeszkody w postaci ogrodzenia zabezpieczającego mienie319 lub pokonanie zabezpieczeń
elektronicznych, chroniących dostęp osób nieuprawnionych do komputerowych baz danych
czy bankomatów320. Jak dalej czytamy, „Patrząc na powołane przykłady, pozostaje jednak
zawsze do głębokiego rozważenia kwestia, w jakich to przypadkach możliwa jest zmiana
treści znamienia czynu zabronionego, odbywająca się w drodze wykładni sądowej,
niezależnie od ingerencji władzy ustawodawczej. Z jednej strony pewność prawa wymaga,
aby zmian takich było jak najmniej. Z drugiej strony rozwój cywilizacyjny i idący z nim w
parze rozwój technologiczny siłą rzeczy » wtłacza « w znamiona typów czynów zabronionych
nowe treści. Ma to często miejsce w przypadku znamion typów, w których dominuje
pierwiastek opisowy (tj. dane pojęcie może z czasem zmienić zakres swoich desygnatów).
Dopuszczalne wydaje się w przypadku znamion wartościujących (z biegiem czasu mogą ulec
zmianie normy, które stanowią podstawy ocen tychże znamion). Nie można tego również
wykluczyć odnośnie do znamion, których znaczenie ustalane jest przez odwołanie się świata
norm […]. Przez działalność naukową i orzeczniczą mogą też zajść zmiany w interpretacji
określonych instytucji prawnych, czy mówiąc inaczej, może zmienić się zakres znaczeniowy
pojęcia prawnego, które użyte jest w charakterze znamienia. Jeżeli taka reinterpretacja się
upowszechni, to oczywiste jest, że znamię prawnokarne nabierze nowego znaczenia, będą to
jednak sytuacje stosunkowo rzadkie”.
W odniesieniu do stanu faktycznego sprawy stwierdza się tym niemniej, iż: „W części
przytoczonych na wstępie orzeczeń podkreśla się, że istotą kradzieży z włamaniem jest
nieposzanowanie woli dysponenta rzeczą do zabezpieczenia jej przed innymi osobami […].
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Por. postanowienie SN z 6 grudnia 2006 r., III KK 358/06, OSNKW 2007, Nr 2, poz. 17.
Por. omawiane już postanowienie SN z 24 czerwca 2010 r., V KK 388/09, OSNKW 2010, Nr 9, poz. 82.
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Por. wyrok SN z 9 września 2004 r., V KK 144/04, LEX nr 137749.
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Pogląd ten nawiązuje do tzw. teorii zabezpieczenia, w której stwierdza się, że
» pomieszczenie jest zamknięte nie tylko wtedy, gdy dostęp do jego wnętrza jest skutecznie
utrudniony, ale także wówczas, gdy ze sposobu zabezpieczania pomieszczenia wynika
jednoznacznie wola dysponenta niedopuszczenia do pomieszczenia lub schowka osób
niepowołanych « […]. Nie można również poprzestać na wykładni art. 279 § 1 k.k. jedynie w
oparciu o ten czysto podmiotowy wymóg. Oznaczałoby to bowiem, że za kradzież z
włamaniem należałoby uznać sytuację, w której np. sprawca widziałby właściciela
próbującego bezskutecznie (np. z powodu awarii zamka) zamknąć swój pojazd, a następnie
ukradłby pozostawiony otwarty samochód. Wszak w podanym przykładzie właściciel
zamanifestował wolę zabezpieczenia rzeczy przed innymi osobami. Innymi słowy,
przeżywanej przez sprawcę stronie podmiotowej towarzyszyć musi adekwatna do znamion
typu strona przedmiotowa, w postaci przełamywania istniejącego zabezpieczenia,
poprzedzająca samą kradzież. Podzielenie wskazanej teorii osłabia wymogi odnośnie do
» jakości « zabezpieczeń (możliwość uznania plomby za zabezpieczenie itp.), nic natomiast
nie zmienia w perspektywie wymogu » istnienia « zabezpieczenia, które ma być przez
sprawcę pokonywane. Abstrahowanie przy wykładni pojęcia » włamanie « od któregoś ze
wskazanych wymogów zawsze doprowadzać będzie do sytuacji niemożliwych do przyjęcia z
punktu widzenia pewności prawa, w szczególności w perspektywie realizacji wymogu certa
wypływającego z zasady nullum crimen sine lege. Kierując się przedstawionymi
argumentami, Sąd Najwyższy uważa, że rozszerzenie interpretacji pojęcia » włamanie « przez
przyjęcie, iż włamanie to także niedopuszczenie do załączenia się zabezpieczenia przed
nieuprawnionym otwarciem pojazdu mechanicznego, jest z punktu widzenia wykładni
zabiegiem noszącym w sobie cechy analogii na niekorzyść sprawcy”.
Skoro nieposzanowanie woli dysponenta rzeczą do zabezpieczenia jej przed innymi
osobami oraz przełamanie rzeczywiście istniejącego zabezpieczenia w celu zaboru rzeczy,
stanowią dwa elementy składające się na istotę kradzieży z włamaniem, to orzecznictwo
sądowe, dostosowując zakres kryminalizacji do bieżących potrzeb wymiaru sprawiedliwości,
nie może pomijać żadnego z nich. Co wymaga przy tym podkreślenia, na istotę przestępstwa
w rozumieniu Sądu Najwyższego składać się mogą elementy nie wynikające wprost z ustawy,
a wypracowane w orzecznictwie sądowym i doktrynie321. Zauważyć należy, że taka retoryka
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Por. S. Żółtek, Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień
semantycznej strony zakazu karnego..., op. cit., s. 232-234.
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odpowiada wyrażonemu w poprzedniej części pracy postulatowi objęcia „gwarancyjną” istotą
przestępstwa wszystkich znamion decydujących o prawnokarnej relewantności danego
zachowania. Wypracowane w orzecznictwie sądowym i doktrynie elementy znamienia
„włamanie” uznane tu bowiem zostały za istotę czynu kradzieży z włamaniem, i jako takie nie
mogły być zmienione, rzecz można – poddane reinterpretacji, bez naruszenia zasady nullum
crimen sine lege.
Podobny przypadek, uwolnienia od odpowiedzialności karnej ze wskazaniem na „istotę
przestępstwa”, miał miejsce w sprawie II KK 136/09322. Jednym z zarzutów podniesionych w
kasacji było mianowicie to, że skoro skazany działał we własnym imieniu, samemu chcąc
uniknąć odpowiedzialności karnej, to nie mógł dopuścić się czynu poplecznictwa (usiłowania
poplecznictwa) z art. 239 § 1 k.k. Sąd Najwyższy zgadzając się z tym zarzutem wyjaśnił, że:
„Istota przestępstwa poplecznictwa – ogólnie rzecz ujmując – polega na utrudnianiu lub
udaremnianiu postępowania karnego poprzez udzielenie sprawcy przestępstwa pomocy w
uniknięciu odpowiedzialności karnej i może być popełnione jeszcze przed wszczęciem
postępowania karnego (in rem oraz in personam), aż do czasu wykonania kary. O ile
generalnie podmiotem omawianego przestępstwa może być każdy (jest to tzw. przestępstwo
powszechne, ogólne), to jednak nie może być nim sam sprawca, który podejmuje działania
zmierzające do uniknięcia odpowiedzialności karnej. Dotyczy to także pomocy udzielonej
współsprawcy przestępstwa”323.
Na jakiej podstawie zrekonstruowano tutaj istotę przestępstwa? Wydaje się, że w grę
weszło ratio legis regulacji. Kryminalizowanie w tym przypadku zachowania samego
sprawcy nie wydaje się racjonalne choćby z uwagi na przysługujące mu prawo do obrony.
Jest to niewątpliwie okoliczność ustalane na podstawie systemowego i funkcjonalnego
kontekstu przepisu art. 239 § 1 k.k. W tym przypadku nie należy się raczej odwoływać do
dobra prawnego, ponieważ taka reinterpretacja znamion poplecznictwa szła niewątpliwie w
parze z ochroną „wymiaru sprawiedliwości”.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego da się zarazem zidentyfikować przypadki, kiedy
„argument z istoty przestępstwa” służył uzasadnieniu skazania. W ramach przykładu, w
postanowieniu z 5 czerwca 2017 r.324 oddalono kasację jako oczywiście bezzasadną
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Wyrok SN z 5 sierpnia 2009 r., II KK 136/09, LEX nr 519594.
Zob. także wyrok SN z 7 czerwca 1979 r., II KR 99/79, OSNKW 1979, Nr 9, poz. 94; postanowienie SN
z 5 czerwca 2017 r., IV KK 4/17, LEX nr 2327878.
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Postanowienie SN z 5 czerwca 2017 r., IV KK 4/17, LEX nr 2327878.
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podnosząc, iż istotą łapownictwa biernego jest przyjęcie korzyści majątkowej z
wykorzystaniem faktu, że przyjęta korzyść pozostawała – choćby w części – w związku z
pełnieniem określonej funkcji publicznej, a to nie ogranicza się do sytuacji, gdy przyjęcie
korzyści następuje wyłącznie w zamian za czynności należące w sposób ściśle skatalogowany
do zakresu kompetencji danej osoby325. Na gruncie sprawy IV KK 167/12326 Sąd Najwyższy
przychylił się natomiast do kasacji na niekorzyść skazanego ze wskazaniem, że istota
kradzieży energii elektrycznej polega na korzystaniu z tej energii z pominięciem
przyjmowanego w stosunkach danego rodzaju sposobu uzyskania do niej dostępu, niezależnie
od tego, czy sprawca osobiście wykonał odpowiednią instalację elektryczną umożliwiającą
bezprawny pobór energii. O ile koncepcja ta służy tutaj weryfikacji prawidłowości przyjętej
przez sądy powszechne wykładni znamion danego przestępstwa, tak Sąd Najwyższy nie
precyzuje, czym owa istota czynu zabronionego właściwie jest. Wydaje się jednak, że i w
tych przypadkach ustalana jest ona dość intuicyjnie na podstawie domniemanego ratio legis.
O tym jednak, że koncepcja „istoty przestępstwa” nie jest wolna od subiektywizmu i
podlega ewolucji podług bieżących potrzeb wymiaru sprawiedliwości świadczyć może
referowany już przypadek „pomieszczenia zamkniętego” jako konstytutywnego elementu
kradzieży z włamaniem. Znamienne przy tym, że ów „pozbawiony znaczenia normatywnego”
element, został w wyroku Sądu Najwyższego z 24 czerwca 2010 r., V KK 388/09, nie tyle
odrzucony, co zmodyfikowany poprzez wskazaniem warunków, w których dopuszcza się jego
pominięcie na etapie stosowania prawa327. Podobnie zatem jak w systemie konwencyjnym,
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Zob. także wyrok SN z 2 kwietnia 1998 r., V KKN 175/97, LEX nr 34990, gdzie stawia się tezę:
„Przyjęcie korzyści majątkowej lub jej obietnicy nie pozostaje » w związku z pełnieniem funkcji publicznej «
(art. 239 § 1 k.k.) z tego tylko powodu, że przyjmujący pełni funkcję publiczną, a nawet że pełni ją w instytucji
właściwej do załatwienia sprawy. Taki związek zachodzi wyłącznie wtedy, kiedy czynność służbowa stanowiąca
przyczynę lub okazję do przyjęcia korzyści, należy – choćby w części – do kompetencji sprawcy”.
326
Wyrok SN z 25 września 2012 r., IV KK 167/12, LEX nr 1226728.
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Jak czytamy, „W kontekście powyższych rozważań odpowiedzieć należy na pytanie: czy pokonanie,
przez zniszczenie (uszkodzenie) przeszkody w postaci ogrodzenia zabezpieczającego mienie, dokonane w celu
zaboru cudzego mienia, może być uznane za przestępstwo kradzieży z włamaniem w rozumieniu art. 279 § 1
k.k.? Zdaniem Sądu Najwyższego orzekającego w tym składzie, odpowiedź na to pytanie jest pozytywna, ale
pod pewnymi warunkami. Pierwszym z nich jest całkowite ogrodzenie określonego miejsca przestrzeni,
wydzielające je i zabezpieczające przed dostępem osób postronnych. Drugim to, że ogrodzenie musi stanowić
realną przeszkodę uniemożliwiającą » prosty « zabór określonego mienia, przeszkodę manifestującą wolę
dysponenta mienia zabezpieczenia go właśnie w ten sposób. Trzeci warunek związany jest ze sposobem
pokonania tej przeszkody – fizycznym jej usunięciem (zniszczenie, uszkodzenie), wymagającym użycia
stosownej siły, środków czy narzędzi, przy czym niewystarczające byłoby pokonanie przeszkody poprzez
niewymagające znacznej siły np. wypchnięcie czy odsunięcie, nie mówiąc już o przeskoczeniu ogrodzenia.
Czwarty warunek dotyczy natomiast samego przedmiotu zaboru - musi on charakteryzować się takimi
właściwościami, aby bez pokonania zabezpieczenia nie był możliwy jego zabór (np. przerzucenie przez
ogrodzenie)”.
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również na gruncie prawa polskiego koncepcja istoty przestępstwa nie będzie stanowić
skutecznej bariery przed „prawotwórstwem” sądowym. Koncepcja ta nie będzie zarazem
rozwiązywać zidentyfikowanego w poprzednim punkcie pracy problemu przewidywalności
konsekwencji prawnokarnych. Choć na gruncie sprawy I KZP 11/12 Sąd Najwyższy
przywołał zasadę nullum crimen sine lege ze wskazaniem na dotychczasowy dorobek
wykładniczy jako miarodajny dla określenia zakresu kryminalizacji art. 279 k.k., którego
przekroczenie stanowić będzie zakazaną analogię, to w wyroku w sprawie V KK 388/09
zasada ta nie została już wzięta pod uwagę (a przynajmniej brak jest stosowanej wzmianki w
uzasadnieniu rozstrzygnięcia). Wzgląd na bezpieczeństwo prawnokarne jednostki, nawet w
sposób pośredni – przez pryzmat postulatu lex stricta, nie można zatem nazwać utartą
praktyką stosowania prawa328. Co przy tym znamienne, pogląd, że cecha „zamkniętego
pomieszczenia” dookreślająca ustawowe znamię „włamania” stanowi konstytutywny element
kradzieży z włamaniem, uznać wówczas należało za dominujący w orzecznictwie i doktrynie
prawa karnego329. Mając na względzie, że w czasie popełnienia przestępstwa (lipiec 2005 r.)
istniał zarazem pogląd mniejszości opowiadający się za możliwością zakwalifikowania w ten
sposób zaboru rzeczy z przestrzeni odgrodzonej murem tudzież kolczastym ogrodzeniem
(wyrażony już w roku 1956 przypomniany został w komentarzu datowanym na 2004 r. 330),
teoretycznie mógł on stanowić podstawę przewidywalności konsekwencji prawnokarnych.
Patrząc z perspektywy art. 7 ust. 1 EKPC stwierdzić by należało, że jednostka, choćby z
pomocą prawnika, mogła sobie na tej podstawie uświadomić ryzyko odpowiedzialności
karnej za kwalifikowany typ kradzieży. Zastanawiać się niemniej można, czy odstąpienie w
tym przypadku od utrwalonej linii interpretacyjnej rzeczywiście może być uznane za
„racjonalnie” przewidywalne.
W kontekście tym wskazać jeszcze należy na spór o istotę przestępstwa z art. 242 § 2 k.k.,
u którego podstaw legły wątpliwości interpretacyjne znamienia czynności wykonawczej „nie

328

Por. A. Rychlewska, Zasada nullum crimen sine lege na tle współczesnej idei państwa prawa..., op. cit.,
gdzie analizuje się wpływ zasady nullum crimen sine lege na rozstrzyganie przez Sąd Najwyższy zagadnień
prawnych przekazanych mu na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. Spośród 108 orzeczeń wydanych przez Sąd
Najwyższy w ramach tzw. zasadniczej wykładni ustawy tylko w 32 przypadkach zasada ta została wzięta pod
uwagę przez skład orzekający.
329
Zob. M. Zbrojewska, Glosa do postanowienia SN z dnia 24 czerwca 2010 r., V KK 388/09, LEX/el.
2010.
330
Por. W. Gutekunst, O położeniu przedmiotu pochodzącego z kradzieży z włamania, „Nowe Prawo”,
1956, nr 11–12., s. 55, 59; B. Michalski, Komentarz do art. 279, [w:] Kodeks karny. Część szczególna.
Komentarz. Tom II, red. A. Wąsek, Warszawa 2004., s. 719.
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powróci”. Zgodnie z referowanym na gruncie sprawy I KZP 58/99331 stanowiskiem
Prokuratora Prokuratury Krajowej, „istota przestępstwa określonego w art. 242 § 3 k.k.
polega na uchylaniu się od obowiązku stawienia się w zakładzie karnym w celu dalszego
odbywania kary pozbawienia wolności i przebywanie bez usprawiedliwionej przyczyny na
wolności, a nie w zakładzie karnym. Z chwilą upływu terminu określonego w tym przepisie
nie przestaje istnieć obowiązek powrotu sprawcy do zakładu karnego; obowiązek ten ciąży na
nim cały czas. Przez ten okres utrzymuje się stan przestępny, a przestępstwo zostaje
zakończone dopiero z chwilą stawienia się sprawcy w zakładzie karnym w celu
kontynuowania odbywania kary”. Ze zdania odrębnego sędziów Sądu Najwyższego P.
Hofmańskiego i W. Kozielewicza do uchwały w sprawie I KZP 22/00332, również dotyczącej
charakteru przestępstwa z art. 242 § 2 k.k., wynika natomiast, że jeśli w przepisach prawa
karnego używa się formy dokonanej czasowników dla określenia zachowań o charakterze
jednorazowym, w art. 242 § 2 i 3 k.k. ustawodawca posłużył się zaś taką właśnie formą,
mimo że mógł użyć formy niedokonanej, to jego zamiarem było objęcie kryminalizacją
jedynie samego faktu „niepowrotu” do zakładu karnego. Istotą rzeczonego przestępstwa
wyczerpywałaby się zatem w czynności jednorazowej.
Skoro skazany opuścił zakład karny w okresie obowiązywania kodeksu karnego z 1969 r.,
na gruncie którego zaniechanie powrotu do zakładu karnego pomimo upływu terminu
przepustki lub przerwy w wykonaniu kary nie stanowiło czynu karalnego, a pozostawał
bezprawnie na wolności aż do czasu, kiedy wszedł w życie nowy kodeks obejmujący to
zachowanie zakresem kryminalizacji, to w zależności od tego, jak odczytamy istotę
przedmiotowego przestępstwa mówić będzie można o przewidywalności lub braku
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych. Jeśli uznać, że mamy tu do czynienia z
przestępstwem jednochwilowym, popełnionym jeszcze przed wejściem w życie nowej
regulacji, to skazanie uznać należy za nieprzewidywalne i jako takie sprzeczne z zasadą
nullum crimen sine lege. Przypadek ten odpowiada stanowi faktycznemu leżącemu u podstaw
przytaczanego uprzednio wyroku z 2 grudnia 2011 r. Także tutaj brak przewidywalności
konsekwencji prawnokarnych łaczy się z zakazem retroakcji. Jeśli przyjąć natomiast, że
przestępstwo z art. 242 § 2 k.k. ma charakter trwały, to o naruszeniu zasady nullum crimen
sine lege mówić by raczej nie można. Zastosowanie znalazłaby tu przy tym zasada wyrażona
331
332

Uchwała SN z 17 marca 2000 r., I KZP 58/99, OSNKW 2000, Nr 3-4, poz. 23 (w części niepubl.).
Uchwała SN z 7 września 2000 r., I KZP 22/00, OSNKW 2000, Nr 9-10, poz. 79.
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przez Europejski Trybunał Praw Człowieka na kanwie sprawy Jorgic przeciwko Niemcom, iż
skazanie za czyn odpowiadający istocie przestępstwa co do zasady uznać należy za
przewidywalne. Warto w tym miejscu odnotować, iż na czas czynu (w ten sytuacji przyjąć by
należało okres od 1 września 1998 r. do 7 stycznia 1999 r.) trudno znaleźć wypowiedź w
orzecznictwie lub piśmiennictwie temat charakteru – trwałego bądź jednochwilowego –
przestępstwa z art. 242 § 2 k.k. (pogląd, zgodnie z którym przestępstwo z art. 242 § 2 k.k. ma
charakter trwały pojawia się w piśmiennictwie na pewno w takcie roku 1999333). Z tej
perspektywy, jednostka, która chciałaby zawczasu ustalić czy zmiana stanu prawnego
pociągać będzie za sobą zmianę karnoprawnej oceny jej postępowania w ten sposób, że
działanie dotychczas niekaralne od 1 września 1998 r. podlegać będzie kryminalizacji,
pozostawiona jest zasadniczo z dyrektywami wykładni prawa. Skoro oba warianty
interpretacyjne dają się uzasadnić za pomocą powszechnie przyjmowanych reguł wykładni,
rzecz można – mieszczą się w możliwym znaczeniu językowym odnośnego przepisu,
skazania na podstawie jednego z nich nie można uznać za „nieprzewidywalne”.
W powyższym kontekście odnieść się jeszcze należy do problematyki czasu przestępstwa.
Stanowisko zajęte przez Sąd Najwyższy (zakładające trwały charakter przestępstwa z art. 242
§ 2 k.k.) odpowiada niewątpliwie poglądowi, iż czasem popełnienia przestępstwa jest cały
okres popełniania przestępstwa i poszczególne jego fragmenty poddać należy odrębnej ocenie
prawnej334. Gdyby przyjąć jednak inny pogląd, zgodnie z którym czasem popełnienia
przestępstwa trwałego, rozciągniętego w czasie, jest moment rozpoczęcia działania 335, to
skazanie w analizowanym powyżej stanie faktycznym uznać by należało za sprzeczne z
zasadą nullum crimen sine lege – niezależnie nawet od ewentualnej przewidywalności
konsekwencji prawnokarnych po dniu 1 września 1998 r. Ustawą, na podstawie której
należałoby ocenić przedmiotowe zachowanie, byłby – w myśl zasady lex severior retro non
agit z art. 4 § 1 k.k. – poprzedni kodeks karny, obowiązujący „w czasie popełnienia
333

Zob. W. Dadak, Przestępstwo tzw. niepowrotu do zakładu karnego lub aresztu śledczego (art. 242 § 2
k.k.), „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, 1999, nr 24–25., s. 22-23, gdzie wskazuje się w doniesieniu do
relacji pomiędzy pomocnictwem do omawianego przestępstwa a poplecznictwem, że: „[…] pomoc polegająca na
ułatwieniu sprawcy uniknięcia odpowiedzialności karnej może wyczerpywać znamiona przestępstwa
poplecznictwa jedynie wtedy, gdy jest udzielana po dokonaniu przestępstwa. W przypadku niepowrotu nie
będzie to miało miejsca, ponieważ jego zakończenie, a więc dokonanie przestępstwa trwałego, które następuje w
wyniku dobrowolnego powrotu do zakładu karnego lub zatrzymania przez policję powoduje, że pomoc taka staje
się bezprzedmiotowa”. Warto nadmienić, że czasopismo „Przegląd Więziennictwa Polskiego” wydawane jest
kwartalnie, a numer 24-25 przypada na drugą połowę roku.
334
J. Majewski, Czas popełnienia przestępstwa. Wybrane zagadnienia definicyjne, [w:] Czas i jego
znaczenie w prawie karnym, red. J. Warylewski, Gdańsk 2010., s. 235.
335
Ibid., s. 234-235.
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przestępstwa”. Z drugiej strony, gdyby opowiedzieć się za stanowiskiem, że czasem
popełnienia przestępstwa rozciągniętego w czasie jest ostatni moment działania sprawcy i na
ten moment należy oceniać jego prawnokarną relewatność – nawet jeśli w między czasie
doszło dopiero do jego kryminalizacji336, to zasada nullum crimen sine lege sprzeciwiałaby się
jednak skazaniu sprawcy za czyn przynajmniej za okres poprzedzający w życie nową ustawę
karną. W tym bowiem zakresie, przewidzenie ewentualnych konsekwencji prawnokarnych nie
byłoby możliwe. Wydaje się w szczególności, iż argumentacja, w myśl której osoba z
prawniczym wykształceniem mogła sprawcę uprzednić, że wchodzący za jakiś czas w życie
kodeks karny obejmie jego zachowanie kryminalizacją jako przestęsptwo trwałe bezprawnego
pozostawania na wolności i w świetle jednego z wyrażanych poglądów na temat momentu
popełnienia przestępstwa rozciągniętego w czasie ponieść on może odpowiedzialność karną
za cały okres niestawiennictwa w zakładzie karnym, wykracza poza ramy racjonalnej
przewidywalności. Trzeba jednocześnie pamiętać, że wymóg przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych stanowi minimun gwarancji, jakie wynikać może z zasady nullum crimen sine
lege. Jeśli z samego postulatu lex praevia (lex retro non agit) wyprowadzić można
jednoznaczny zakaz obejmowania kryminalizacją zachowań, składających się na jeden czyn
rozciągnięty w czasie, popełnionych przed wejściem w życie nowej, surowszej ustawy337, to
przyjęta w niniejszej pracy optyka tego nie wyklucza.
3.5. Charakter zasady nullum crimen sine lege
Przechodząc do kwestii ewentualnych wyjątków od zasady nullum crimen sine lege
zwrócić należy w pierwszej kolejności uwagę na przepis art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, który
wprowadza ogólne warunki ograniczania konstytucyjnych praw lub wolności człowieka.
Zgodnie z jego treścią: „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”. Jakkolwiek w literaturze
przedmiotu przepis ten określa się mianem ogólnej klauzuli ograniczającej, która w sposób
generalny określa przesłanki dopuszczalności ograniczania konstytucyjnych praw i wolności
336

Por. P. Kardas, Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym. Analiza konstrukcji modelowych na
tle pojęcia czynu, zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw, Kraków 1999., s. 288.
337
J. Majewski, „Czas popełnienia przestępstwa. Wybrane zagadnienia definicyjne”, op. cit., s. 234.
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człowieka, to zwraca się zarazem uwagę, że jako podstawa ingerencji władzy publicznej w
sferę praw i wolności człowieka nie ma charakteru samodzielnego. Właściwą podstawą takiej
ingerencji może być bowiem albo tzw. szczególna (szczegółowa) klauzula ograniczająca,
określająca przesłanki dopuszczalności ograniczania konkretnego prawa lub wolności, albo, w
sytuacji, gdy w danym przypadku brak jest stosownej klauzuli, konieczność realizacji innych
norm konstytucyjnych, które w danym przypadku kolidowałyby z normą konstytucyjną
nakazującą ochronę tegoż prawa lub wolności338. Niezależnie tymczasem od podstawy
uzasadniającej wprowadzenie danego ograniczenia, musi ono spełniać warunki określone w
art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
Przepis art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, podobnie zresztą jak art. 7 EKPC i art. 49 ust. 1
KPP, nie przewiduje żadnej szczególnej klauzuli ograniczającej na wzór, przykładowo, art. 53
ust. 5 Konstytucji RP w stosunku do gwarantowanej w ust. 1 wolności uzewnętrzniania
religii339. Nie oznacza to przy tym, że wszelkie ograniczenia w tym zakresie są
niedopuszczalne. Zgodnie z powyższym upoważnienie takie może wynikać – po prostu – z
konieczności realizacji tych norm konstytucyjnych, które poddają pod ochronę wartości nie
dające się pogodzić z zasadą nullum crimen sine lege, a w danym przypadku uznawane są za
nadrzędne. Choć spotkać się można z poglądem, iż zasada nullum crimen sine lege ma na
gruncie polskiego systemu prawnego charakter reguły prawnej i jako taka nie podlega
ograniczeniu na rzecz jakiejkolwiek innej wartości340, to mając na względzie dotychczasowe
ustalenia co do konstytucyjnego standardu określoności przepisów prawnokarnych stwierdzić
338

Zob. M. Szydło, „Objaśnienia do art. 31 ust. 3”, op. cit., s. 772-773; K. Wojtyczek, „Konstytucyjny status
jednostki w państwie polskim”, op. cit., s. 99. Szerzej zob. K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w
sferę praw człowieka w Konstytucji RP..., op. cit., s. 79-94.
339
Zgodnie z tym przepisem: „Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze
ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego,
zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób”.
340
Zob. K. Szczucki, W poszukiwaniu dóbr chronionych w Konstytucji..., op. cit., s. 59-60, gdzie czytamy:
„W pierwszej kolejności należy zauważyć, że owa zasada, wypowiedziana w art. 42 ust. 1 Konstytucji RP jest –
w myśl podziału norm przywołanego tu za R. Alexy’m – raczej regułą niż zasadą. Jeżeli bowiem ustrojodawca
mówi, że odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary
przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, to nie można mieć wątpliwości, że odpowiedzialność na
innej podstawie nie jest możliwa, za wyjątkiem odpowiedzialności na podstawie prawa międzynarodowego, co
zaznaczono w zdaniu drugim przywołanego przepisu. Innymi słowy, art. 42 ust. 1 nie pozostawia pola do
optymalizacji, może być tylko stosowany w myśl powiedzenia » wszystko albo nic «”. M. Dąbrowska-Kardas
wskazuje z kolei, iż z chwilą ukonstytuowania zasady nullum crimen sine lege zyskała ona status reguły
prawnej. M. Dąbrowska-Kardas, Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego..., op. cit., s.
172. Zob. także M. Dąbrowska-Kardas, Kara jako konflikt dóbr i kolizja norm w świetle koncepcji Roberta
Alexy’ego konfliktu reguł i kolizji zasad. Rozważania na tle konstytucyjnych norm stanowienia i stosowania
prawa..., op. cit., s. 23. Co więcej, sam R. Alexy’ego, jeden z głównych, obok R. Dworkina, twórców podziału
norm prawnych na reguły i zasady, uznaje zasadę nullum crimen sine lege, wyrażoną w art. 103 ust. 2
niemieckiej ustawy zasadniczej, za regułę prawną. R. Alexy, Teoria norm podstawowych..., op. cit., s. 91.
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należy, że jest to raczej jedna z zasad optymalizacyjnych, która również podlega ważeniu na
etapie stanowienia prawa341. W kontekście tym przypomnieć trzeba tezę Trybunału
Konstytucyjnego, iż gdyby w toku kontroli konstytucyjności danego aktu prawnego okazało
się, że ustawodawca odstąpił od standardów wynikających z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, to
rodziłoby to konieczność rozważenie proporcjonalności tego odstąpienia z perspektywy art.
31 ust. 3 Konstytucji RP. O czym była już również mowa, podkreślony przez Trybunał
Konstytucyjny wymóg proporcjonalności analizuje się przez pryzmat dalszych zasad
szczegółowych, a to zasady przydatności, zasady konieczności oraz zasady proporcjonalności
sensu stricto, która wymaga właśnie ważenia pozostających ze sobą w konflikcie wartości. W
przypadku decyzji, czy dane zachowanie winno się uznać za czyn karalny, mamy do
czynienia z ważeniem praw lub wolności potencjalnego sprawcy czynu karalnego, zwłaszcza
jego autonomii czy wolności osobistej (wolności w ujęciu pozytywnym), oraz praw lub
wolności osoby trzeciej (jak w przypadku przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, czy
przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej), względnie innych dóbr prawnych
mających ponadindywidualny charakter (jak w przypadku przestępstw przeciwko działalności
instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, czy przestępstw przeciwko
środowisku), w które zakazywane zachowanie mogłoby godzić, a nakazywane zachowanie
miałoby zabezpieczać. Prawo do bezpieczeństwa prawnokarnego może zostać ograniczone
niejako na dalszym etapie, przy podejmowaniu decyzji co do sposobu ukształtowania
znamion kryminalizowanego zachowania, w tym syntetycznego czy kazuistycznego ujęcia
przepisu oraz posłużenia się tutaj odesłaniem do innego aktu prawnego (ustawowego lub
podustawowego) lub pewną klauzulą generalną. Taka myśl wyrażona została zarazem
przedstawionym wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 maja 2008 r. Stwierdzeniu braku
określenia „rdzenia ustanowionego zakazu” towarzyszy uwaga, iż przyjęta technika
legislacyjna nie jest uzasadniona żadnymi szczególnymi względami. Mając przy tym w
pamięci, że pewnym minimum, jakie konstytucyjna zasada nullum criemen sine lege
gwarantować ma jednostce jest to, że zakres kryminalizacji ma się dać ustalić „w oparciu o
obowiązujące przepisy, poglądy doktryny i orzecznictwo”, istotą, której nie można w tym
przypadku naruszyć, byłaby właśnie przewidywalność konsekwencji prawnokarnych oparta o
341

Por. T. Spyra, Zasada określoności regulacji prawnej na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i
Niemieckiego Sądu Konstytucyjnego..., op. cit., s. 61; O. Pogorzelski, „Przełamanie językowej granicy wykładni
zasady nullum crimen sine lege”, op. cit., s. 22. Zob. także P. Kokot, Nullum crimen sine lege jako dyrektywa
interpretacji tekstu prawnego, [w:] Nullum crimen sine lege, red. I. Sepioło, Warszawa 2013., s. 3-13.
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tak szeroko rozumianą „podstawę prawną”. Pytanie o charakter, absolutny albo względny,
zasady nullum crimen sine lege sprowadzić należy przeto do pytania, czy jest możliwe
wydanie wyroku skazującego w przypadku, gdy przypisanie in concreto odpowiedzialności
karnej nie było obiektywnie przewidywalne.
Odnosząc się w pierwszej kolejności do klauzuli z art. 42 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji
RP, która również na gruncie polskiego systemu prawa funkcjonuje jako wyjątek od zakazu
retroaktywnego stosowania prawa karnego342. Zgodnie z jej treścią, zasada nullum crimen
sine lege (art. 42 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP) nie stoi na przeszkodzie przypisaniu
sprawcy odpowiedzialności karnej za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił
przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego. W literaturze przedmiotu wyrażany jest
zarazem pogląd, iż owa klauzula prawa międzynarodowego stanowi tylko pozorny wyjątek od
przedmiotowej zasady, ponieważ w świetle całokształtu norm konstytucyjnych (zwłaszcza art.
89 i 91 Konstytucji RP) prawo międzynarodowe posiada moc równą ustawie 343. Znamienne
jednak, że pod pojęciem prawa międzynarodowego rozumie się tutaj nie tylko umowę
międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie i akt prawny
organizacji międzynarodowej, lecz również umowę międzynarodowa ratyfikowana w
zwykłym trybie, ogólne zasady uznawane przez społeczność międzynarodową oraz zwyczaj
międzynarodowy – czym nawiązuje się do art. 38 ust. 1 Statutu Międzynarodowego
Trybunału Sprawiedliwości344. Zastrzega się przy tym, że dana regulacja ma się nadawać do
bezpośredniego zastosowania, a to umożliwiać ma chociażby ogólną rekonstrukcję podstaw
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Por. m.in. B. Kunicka-Michalska, „Wprowadzenie do art. 1-7”, op. cit., s. 33-34; M. Królikowski,
„Komentarz do Art. 1”, op. cit., s. 80; Ł. Pohl, „Komentarz do Art. 1”, op. cit., s. 32-33; T. Sroka, „Objaśnienia
do art. 42 ust. 1”, op. cit., s. 1042; A. Zoll, „Zasady odpowiedzialności karnej”, op. cit., s. 81.
343
P. Sarnecki, „Artykuł 42”, op. cit., s. 222. Zob. także J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w
prawie karnym..., op. cit., s. 167-168.
344
Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90. Zgodnie z tym przepisem: „Trybunał, którego zadaniem jest orzekać na
podstawie prawa międzynarodowego w sporach, które będą mu przekazane, będzie stosował: (a) konwencje
międzynarodowe, bądź ogólne, bądź specjalne, ustalające reguły, wyraźnie uznane przez państwa spór wiodące;
(b) zwyczaj międzynarodowy, jako dowód istnienia powszechnej praktyki, przyjętej jako prawo; (c) zasady
ogólne prawa, uznane przez narody cywilizowane; (d) z zastrzeżeniem postanowień art. 59 związanie wyrokiem,
wyroki sądowe tudzież zdania najznakomitszych znawców prawa publicznego różnych narodów, jako środek
pomocniczy do stwierdzania przepisów prawnych”. Zob. m.in. M. Królikowski, „Komentarz do Art. 1”, op. cit.,
s. 87; T. Sroka, „Objaśnienia do art. 42 ust. 1”, op. cit., s. 1042; K. Wojtyczek, Zasada wyłączności ustawy w
sferze prawa represyjnego..., op. cit., s. 67; W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie
karnym..., op. cit., s. 402. Por. przy tym 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, red. K. Krajewski, Warszawa 2007., s.
35-39.
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odpowiedzialności karnej345. Ciekawe zatem, że byłby to wyjątek nie tylko od zakazu
retroakcji, ale także, jak podnosi P. Hofmański w odniesieniu do art. 7 ust. 2 EKPC, od
wymogu ustawowej wyłączności prawa karnego.
W zakresie, w jakim jednostka nie miała możliwości uprzedniego ustalenia, jakie
zachowanie uznaje się za karalne i jaka grozi za jego popełnienie sankcja karna, w rzeczy
samej mówić należy o odstępstwie od zasady nullum crimen sine lege. Sytuacja taka odnosić
się będzie przede wszystkim do zwyczaju międzynarodowego oraz ogólnych zasad
uznawanych przez społeczność międzynarodową, gdzie jednoznaczne określenie wzoru
karalnego zachowania, tym bardziej zagrożenia karnego, budzić może uzasadnione
wątpliwości. O tym jednak, iż takie odstępstwo byłoby aksjologicznie uzasadnione, nie trzeba
nikogo przekonywać346. W pozostałych przypadkach nie można co do zasady wykluczyć, iż
obowiązek kryminalizacji danego zachowania zostanie dostatecznie sprecyzowany na
poziomie umowy międzynarodowej – tak że ustanowiony następnie przepis prawnokarny
stanowić będzie jej wierne odwzorowanie.
Zauważyć

należy,

iż

w

polskim

systemie

prawa

karnego

klauzula

prawa

międzynarodowego odrywana jest zasadniczo od jej historycznych uwarunkowań. Jak ujmuje
to B. Kunicka-Michalska, „Przyjmowanie do ustawodawstwa wewnętrznego (do Konstytucji)
owej tzw. klauzuli norymberskiej, w pół wieku po procesie norymberskim, odrywa ją od
historycznych źródeł jej powstania i czyni z niej samodzielny byt, nadając jej wymiar dużo
szerszy od założonego”347. Odwołując się do poczynionych uprzednio uwag pod kątem
systemu unijnego, stwierdzić należy, że taka interpretacja pozostawać może w sprzeczności z
konwencyjnym standardem ochrony praw człowieka. Niezgodność ta zachodziłaby
mianowicie wtedy, gdyby w chwili czynu obowiązek kryminalizacji wynikał wyłącznie z tych
ogólnych zasad prawa lub zwyczaju międzynarodowego, który nie odpowiadają przyjętym po
II Wojnie Światowej zasadom norymberskim. Odstępstwa od krajowej ustawy karnej na rzecz
traktatów międzynarodowych mieścić się natomiast będą w art. 7 ust. 1 EKPC.
Zastanowić się w tym miejscu należy, czy odstępstwo od postulatów lex scripta, lex certa
czy lex stricta oznacza zarazem odstępstwo od wymogu przewidywalności konsekwencji
345

M. Królikowski, „Komentarz do Art. 1”, op. cit., s. 133. Tak również J. Długosz, Ustawowa wyłączność i
określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 168.
346
Por. A. Zoll, Zasady prawa karnego w projekcie konstytucji..., op. cit., s. 76.
347
B. Kunicka-Michalska, „Wprowadzenie do art. 1-7”, op. cit., s. 33. Zob. także M. Królikowski,
„Komentarz do Art. 1”, op. cit., s. 82-84; T. Sroka, „Objaśnienia do art. 42 ust. 1”, op. cit., s. 1042; J. Długosz,
Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym..., op. cit., s. 168.
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prawnokarnych. Nawet jeśli jednostka rekonstruując wzór karalnego zachowania sięgnąć
musi nie tylko do ustawy karnej, ale także przepisów innych ustaw czy aktów prawnych o
charakterze podustawowym, to – zakładając, iż akty te zostały publicznie ogłoszone i są
powszechnie dostępne – zakres kryminalizacji da się ustalić z wyprzedzeniem. Co więcej,
nawet jeśli regulacja prawna nie jest do końca precyzyjna, to w przypadku, gdy na podstawie
ukształtowanego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny możliwe jest udzielenie
odpowiedzi na pytanie, czy dane zachowanie rodzić będzie odpowiedzialność karną, o
naruszeniu zasady nullum crimen sine lege nie powinno być właściwie mowy. Kwestią
bardziej problematyczną jest natomiast wykładnia prawa. Skoro język powszechny nie jest w
tym zakresie decydujący, a katalog dopuszczalnych na gruncie prawa karnego reguł
interpretacyjnych zawiera dyrektywy o rozmaitym charakterze, nie tylko językowe, ale także
systemowe czy funkcjonalne, których stosowanie nie jest jednocześnie wolne od
subiektywnych zapatrywań interpretatora, brak jest pewności, że dwa podmioty dojdą do
tożsamych wniosków co do treści zakodowanej w przepisach prawa karnego normy prawnej.
Co tymczasem istotne, o ile na gruncie systemu konwencyjnego problem ten rozwiązuje się
poprzez

przyjęcie,

że

dopuszczalnym

sposobem

wykładni

odnośnego

przepisu

prawnokarnego jest każdy dotychczas wyrażony w orzecznictwie sądowym, względnie
doktrynie, pogląd interpretacyjny, niejako niezależnie od metody, która in concreto do niego
doprowadziła, praktyka taka nie jest w polskim systemie prawa rozpowszechniona. Na co
zwracano już uwagę w części I pracy, za wiążącą uznaje się w polskiej doktrynie prawa
karnego wyłącznie utrwaloną, jednolitą linię wykładniczą, ewentualnie, jak zwykł podnosić
Trybunał

Konstytucyjny,

pogląd

interpretacyjny Sądu

Najwyższego

wyrażony w

autorytatywnej procedurze zasadniczej wykładni prawa. Jeśli dany typ czynu zabronionego
nie obrósł jednolitym orzecznictwem lub brak jest stosownej uchwały Sądu Najwyższego,
jednostka pozbawiona jest w tym zakresie bezpieczeństwa prawnokarnego. Niezależnie
bowiem od tego, czy celem ustalenia stanu prawnego zapozna się ona z treścią ustawy karnej
oraz odnośnym dorobkiem orzeczniczym, względnie skorzysta w tym celu z pomocy
prawnika, ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie może się okazać nieprzewidywalne – z uwagi
na możliwość nadania zawartej w przepisach prawa karnego normie prawnej nowego
znaczenia, dającego się uzasadnić w oparciu o akceptowalne dyrektywy interpretacyjne.
Mamy tu zatem do czynienie z wyłomem w wymogu przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych.
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O ile moc wiążąca (rzec jasna – nieformalna) jednolitej linii wykładniczej oraz uchwał
stanowiących odpowiedź na zasadne Sądowi Najwyższemu pytanie prawne może być uznana
za zasadę, tak nie ma ona charakteru absolutnego. Jak wynika z wcześniejszych ustaleń,
odstąpienie od dotychczasowej praktyki wymaga – aż i tylko – szczególnego uzasadnienia
aksjologicznego. Mając w pamięci, że u podstaw decyzji kryminalizacyjnej winna leżeć
potrzeba zapewnienia skutecznej ochrony dobrom społecznie wartościowym, założyć można,
iż właśnie wzgląd na naruszone przestępstwem dobro prawne przemawiać będzie za takim
działaniem. W celu uchwycenia, czym owo szczególne uzasadnienie aksjologiczne jest w
praktyce, warto przyjrzeć się bliżej sporowi interpretacyjnemu o znaczenie znamienia „gwałt
na osobie”.
W ramach wyjaśnienia, ukształtowana na gruncie kodeksu karnego z 1969 r. interpretacja
tego znamienia jako przemocy o szczególnym natężeniu siły fizycznej przejęta została
następnie na grunt kodeksu karnego z 1997 r., uzasadniając zakaz wykładni synonimicznej
znamion „gwałt na osobie” i „przemoc wobec osoby”348. Taka wykładnia budziła jednak
wątpliwości z punktu widzenia aksjologii systemu prawnego. Zmiana kluczowego dla
przestępstwa rozboju znamienia „gwałtu na osobie” na „przemoc wobec osoby” nie została
skoordynowana ze nowelizacją kodeksu wykroczeń, w związku z czym wyłączenie
stosowania art. 119 § 1 k.w. (odpowiednio art. 120 § 1 k.w.) na zasadzie określonej w art. 130
§ 3 k.w. nie znajdywało zastosowania do przypadku, gdy kradzież (przywłaszczenie) rzeczy o
wartości niegdyś nieprzekraczającej 250 zł, obecnie 1/4 minimalnego wynagrodzenia za
pracę, połączona była z użyciem przemocy o stosunkowo niskim natężeniu siły fizycznej,
nieosiągającym poziomu „gwałtu” na osobie. Innymi słowy, jako przestępstwo określone w
art. 280 § 1 k.k. kwalifikować należało każdy przypadek kradzieży, a to niezależnie od
wartości skradzionej rzeczy, gdy czyn ten wiązał się z użyciem kwalifikowanej formy
przemocy wobec osoby. Posłużenie się przemocą o niższym natężeniu siły fizycznej niż gwałt
sprawiałoby, że o rozboju mówić by można tylko wtedy, gdy wartość zabranej rzeczy
przekracza ustawowy próg.
Mimo zidentyfikowanej niespójności aksjologicznej, w pierwszej uchwale Sądu
Najwyższego mającej rozstrzygnąć wątpliwości co do tożsamości obu znamion, wydanej w

348

Zob. zwłaszcza uchwała SN z 18 kwietnia 1975 r., VI KZP 47/74, OSNKW 1975, Nr 6, poz. 69.
Odnośnie nowego stanu prawnego zob. postanowienie SN z 16 marca 1999 r., I KZP 32/98, OSNKW 1999, Nr
7-8, poz. 47.
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dniu 21 marca 2007 r.349, opowiedziano się za zakazem wykładni synonimicznej – właśnie ze
wskazaniem na utrwaloną, jednolitą linię wykładniczą i zasadę ochrony zaufania obywatela
do państwa i tworzonego przez nie prawa. W kolejnej wydanej w tym przedmiocie uchwale, z
30 czerwca 2008 r. 350, Sąd Najwyższy podjął już odmienne rozstrzygnięcie. Z jednej strony
zakwestionował jednolity charakter rzeczonej wykładni, co „wyjąć” ją miało spod zasady
ochrony zaufania, z drugiej strony wskazał, że odstąpienie od języka potocznego, na gruncie
które pojęcia „gwałt” i „przemoc” były synonimiczne, wiązało się z naruszeniem reguł
wykładni prawa (prymat języka potocznego), co podważyć miało zarazem jej prawidłowość.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za wykładnią synonimiczną uczyniono tutaj
zmianę kontekstu normatywnego, czyli zmianę zespołu znamion przestępstwa rozboju i
rezygnację z odrębnego penalizowania tzw. kradzieży szczególnie zuchwałej. Co znamienne,
uchwała ta nie zapadła jednomyślnie, a w zdaniu odrębnym zgłoszonym przez sędziego W.
Kozielewicza (notabene, przewodniczącego składu orzekającego podejmującego uchwałę z
21 marca 2007 r.) czytamy, że wąska wykładnia znamienia „gwałt na osobie” miała mimo
wszystko charakter dominujący – tak w praktyce orzeczniczej sądów, jak i w doktrynie, a za
jej utrzymaniem przemawia właśnie zasada ochrony zasady zaufania obywatela do państwa i
obowiązującego w nim prawa.
Z uwagi na okoliczność, iż praktyce orzeczniczej Sądu Najwyższego w dalszym ciągu
wyrażany był pogląd o zakazie wykładni synonimicznej wskazanych znamion351, wydana
została kolejna uchwała352, tym razem podniesiona do rangi zasady prawnej, przesądzająca o
tożsamym znaczeniu normatywnym znamion „gwałt na osobie” i „przemoc wobec osoby”.
Jakkolwiek potwierdza się tutaj, że na gruncie kodeksu karnego z 1969 r. wąska wykładnia
znamienia „gwałt na osobie” miała charakter jednolity w orzecznictwie sądowym (w
odróżnieniu od piśmiennictwa), tak wobec zmiany systemu prawnego, a to kontekstu
normatywnego, w jakim funkcjonuje „niezmieniony” art. 130 § 3 k.w., zachodzi, zdaniem
obecnego składu Sądu Najwyższego, konieczność jego reinterpretacji. Z perspektywy
systemowej przemawia za tym okoliczność, że w przypadku rozboju kontrawencjonalizacja
nie znajduje zastosowania począwszy od 1966 r., a z perspektywy funkcjonalnej –
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Uchwała SN z 21 marca 2007 r., I KZP 39/06, OSNKW 2007, Nr 4, poz. 30.
Uchwała SN z 30 czerwca 2008 r., I KZP 10/08, OSNKW 2008, Nr 7, poz. 53.
351
Wyrok SN z 17 września 2008 r., II KK 301/07, KZS 2009, Nr 2, poz. 30, oraz wyrok SN z 17 września
2008 r., II KK 1/08, KZS 2009, Nr 1, poz. 30.
352
Uchwała SN z 17 grudnia 2008 r., I KZP 27/08, OSNKW 2009, Nr 1, poz. 1.
350
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niespójność aksjologiczna i brak adekwatnej ochrony dóbr prawnych. Jak czytamy, „system
prawa karnego, który nie chroniłby osoby przed bezprawnym naruszeniem wolności i
nietykalności cielesnej wtedy, gdy takim środkiem posłużył się sprawca zaboru rzeczy
mniejszej wartości, byłby niespójny wewnętrznie, a więc w aspekcie poziomym. Chroniąc
własność (lub posiadanie) rzeczy o wartości nieprzekraczającej 250 zł [obecnie 1/4
minimalnego wynagrodzenia za pracę – przypis A.R.], tamowałby, w omawianym tu układzie
faktycznym, odpowiedzialność karną za stanowiące środek dokonania zaboru takiej rzeczy,
naruszenie dóbr prawnych wyższego rzędu. Wewnętrzna sprzeczność systemu byłaby tym
bardziej widoczna, że ustawodawca nie odstąpił przecież od wyłączenia z kategorii
wykroczeń żadnych kradzieży dokonanych z włamaniem, a więc czynów zabronionych
popełnionych z użyciem przemocy do rzeczy, cechujących się niższym stopniem społecznej
szkodliwości, niż kradzież popełniona z użyciem agresji wobec osoby”.
Warto nadmienić, iż brak nowelizacji art. 130 § 3 k.w. nie został tutaj uznany za
przeoczenie ustawodawcy, a umyślne przekazanie określenia relacji między oboma pojęciami
orzecznictwu. Również w ocenie Sądu Najwyższego władza sądownicza zdaje się zatem
ponosić współodpowiedzialność za obowiązujący w państwie stan prawny353. Zważywszy
tymczasem, że do tej pory – mimo jednoznacznych sygnałów ze strony orzecznictwa i
doktryny – przepis art. 130 § 3 k.w. pozostaje w niezmienionej formie, pokusić się można o
konstatację, iż sam ustawodawca godzi się na taki podział kompetencji.
Przypadek sporu interpretacyjnego o znamię „gwałt na osobie”, zwłaszcza pierwsza i
trzecia zapadła w tym przedmiocie uchwała, odpowiednio I KZP 39/06 oraz I KZP 27/08,
stanowić mogą przykład mechanizmu ważenia konstytucyjnych wartości na etapie stosowania
prawa, gdzie z jednej strony stawia się bezpieczeństwo prawno karne, z drugiej zaś spójność
aksjologiczną systemu prawnego oraz adekwatną ochroną dóbr prawnych. W zależności od
tego, jaka wartość uznawana jest za nadrzędną przez interpretatora, w przypadku sądowej
wykładni prawa przede wszystkim osobę przewodniczącego składu orzekającego, w tym
kierunku pójdzie najpewniej rozstrzygnięcie sprawy. Problem subiektywizmu w wykładni
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Stwierdza się tu mianowicie: „Nie ma podstaw, by utrzymywać, że pozostawienie niezmienionej redakcji
przepisu art. 130 § 3 k.w., wobec zmiany treści art. 130 § 2 k.w., było przeoczeniem ustawodawcy. Kwestię
dostosowania art. 130 k.w. do przepisów oczekującego na wejście w życie nowego kodeksu karnego miał
przecież ustawodawca na uwadze, skoro zmodyfikował jego treść w § 2 […]. Pozostawienie różnic pomiędzy
opisem jednego ze znamion przedmiotowych przestępstw określonych w art. 280 § 1 i 281 k.k., a niezmienioną
redakcją art. 130 § 3 k.w. oznacza zatem, że wykładni sądowej pozostawiono ustalenie relacji między pojęciami
» przemocy wobec osoby « i » gwałtu na osobie «”.
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prawa został tutaj znakomicie zilustrowany. Widać tu jednocześnie, jak słabą ochroną
bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki jest przypisanie mocy wiążącej wyłącznie
„utrwalonej” tudzież „jednolitej” linii interpretacyjnej. Ustalenie w praktyce, że dany pogląd
interpretacyjny posiada taki właśnie status, jest bowiem wysoce problematyczne. Co więcej
jednak, jak wynika z uchwały w sprawie I KZP 27/08, „silnym uzasadnieniem
aksjologicznym” przemawiającym za odejściem od utrwalonej linii interpretacyjnej będzie
właśnie należyta ochrona dóbr prawnych. Z perspektywy bezpieczeństwa prawnokarnego
jednostki optyka taka o tyle jest problematyczna, że przyznanie pierwszeństwa na etapie
stosowania prawa wewnętrznej spójności systemu prawnego i adekwatnej ochronie dóbr
społecznie wartościowych co do zasady podważać będzie zaufanie jednostki do państwa i
tworzonego przez nie prawa.
Przedstawiony powyżej wyrok w sprawie V KK 388/09, gdzie do bieżących potrzeb
wymiaru sprawiedliwości uadekwatniano pojęcie „włamania”, potwierdza powyższe
ustalenia. Podobnie ocenić należy rozstrzygniecie zapadłe w sprawie I KZP 12/03, omawiane
we wprowadzeniu do niniejszej pracy. Uznanie asesora komorniczego za podmiot zdatny do
popełnienia przestępstwa nadużycia władzy z art. 231 § 1 k.k. w sytuacji, kiedy wykonuje
czynności należące do kompetencji komornika, podyktowane wszak było koniecznością
zapewnienia jednolitej ochrony dobra prawnego w postaci, uogólniając, autorytetu władzy
publicznej. Szeroka wykładnia znamienia „osoba pełniąca funkcję publiczną” na gruncie
sprawy IV KK 190/14 wpasowuje się również w zarysowany trend. W uzasadnieniu
przedmiotowego rozstrzygnięcia podnosi się zresztą za W. Wróblem, iż: „zakaz
retroaktywnego stosowania nowej wykładni nie ma charakteru absolutnego i dopuszczalne są
w tym zakresie wyjątki, zwłaszcza w przypadku weryfikacji kontekstu aksjologicznego”.
3.6. Podsumowanie
Stwierdzić należy w ramach podsumowania, że zasady nullum crimen sine lege posiada
jednakowy status na gruncie europejskiego i krajowego systemu ochrony praw człowieka. Jej
zakres podmiotowy i przedmiotowy również ocenić należy jako zasadniczo zbieżny, nie
ograniczony w szczególności wyłącznie do prawa karnego sensu stricto i odpowiedzialności
karnej za przestępstwo. W zakresie, w jakim z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP wyprowadzić
można prawo jednostki do bezpieczeństwa prawnokarnego – realizowane poprzez wymóg
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, który umożliwia jej podjęcie odpowiedniej
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decyzji postępowania, właściwa treść zasady nullum crimen sine lege pozostaje tożsama na
gruncie obu tych systemów. Co wymaga podkreślenia, także na gruncie polskiego porządku
konstytucyjnego nie wymaga się, aby podstawa rekonstrukcji wzoru karalnego zachowania
ograniczała się do samego przepisu ustawy karnej, a za relewantne pod tym kątem uznaję
orzecznictwo i poglądy doktryny, jak również ogólne reguły postępowania z dobrem
prawnym. O ile jednak w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wprost mówi się o
dodatkowym postulacie przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, Sąd Najwyższy,
sprawujący kontrolę na orzecznictwem sądów powszechnych, posługuje się raczej
szczegółowymi postulatami lex stricta et praevia, lex certa i lex stricta, nie bacząc zasadniczo
na przewidywalność podjętego w danej sprawie rozstrzygnięcia. Taka praktyka podważać
może bezpieczeństwo prawnokarnego zwłaszcza w przypadku zmiany dotychczasowej linii
interpretacyjnej odnośnego przestępstwa.
Patrząc na powyższy problem z perspektywy ewentualnych odstępstw od zasady nullum
crimen sine lege stwierdzić należy, iż nawet jeśli za wiążącą uznaje się utrwaloną linię
interpretacyjną, to w przypadku, gdy przemawiałoby za tym szczególne uzasadnienie
aksjologiczne od wykładni tej można odstąpić. Uzasadnieniem tym będzie zasadniczo
potrzeba zapewnienia skutecznej ochrony poszczególnym dobrom prawnym. Podejście takie
odpowiada zasadniczo standardowi europejskiemu. Abstrahując w tym miejscu od unijnego
standardu odnoszącego się do prawa quasi-karnego, przypomnieć jednak wypada, że
jednostka możne zostać pozbawiona ochrony, jaką zapewnia jej art. 7 ust. 1 EKPC, w
przypadku rażącego naruszenia podstawowych praw człowieka. Mając na względzie, że na
gruncie systemu krajowego za odstąpieniem od wymogu przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych przemawiać może nie ochrona takich podstawowych praw człowieka jak
życie i zdrowie oraz wolność seksualna, ale ochrona dóbr prawnych w ogóle, stwierdzić
należy, że pozostaje on w tym zakresie w sprzeczności ze standardem europejskim. Tezę tę
poprzeć można przykładem. O ile na gruncie rozstrzyganej przez Sąd Najwyższy sprawy IV
KK 190/14 potrzeba szerszej ochrony zaufania do osób sprawujących funkcję publiczną
stanowiła argument za odstąpieniem od wymogu przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych, w rozstrzyganej przez Europejski Trybunał Praw Człowieka sprawie
Dragotoniu i Militaru-Pidhorni przeciwko Rumunii, także dotyczącej czynu sprzedajności,
pierwszeństwo przyznano zasadzie nullum crimen sine lege.
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Zakończenie
Przedstawione we wprowadzeniu do niniejszej pracy hipotezy uznać należy za
udowodnione. Po pierwsze, zasadę nullu crimen sine lege, będącą nośnikiem prawa
podmiotowego do bezpieczeństwa prawnokarnego, sprowadzić

można

w czasach

współczesnych do wymogu przewidywalności konsekwencji prawnokarnych opartej
jednocześnie o przepis ustawy karnej i wyrosły na jego podstawie dorobek interpretacyjny.
Jest to zarazem odmienny wymóg od subiektywnej rozpoznawalności bezprawności
zachowania, stanowiącej przesłankę zawinienia, a który nazwać można obiektwną
rozpoznawalnością karalności. Po drugie, w zakresie, w jakim w polskim systemie prawa brak
jest miarodajnego mechanizmu rozstrzygania kwestii przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych na etapie stosowania prawa, pozostaje on w sprzeczności z europejskim
standardem ochrony praw człowieka.
Przedstawiając w tym miejscu wnioski końcowe, będące zarazem rozwinięciem
powyższych, głównych tez niniejszej pracy, wyjść należy od tego, że w świetle historycznego
rozwoju oraz współczesnych zapatrywań na istotę zasady nullum crimen sine lege, trafnie
można ją sprowadzić do wymogu przewidywalności konsekwencji prawnokarnych –
warunkującego

realizację

prawa

podmiotowego

człowieka

do

bezpieczeństwa

prawnokarnego. Jest to gwarancja odrębna od zasady winy i niezależna od przyjętych przez
ustawodawcę przesłanek zawinienia, które w zależności od potrzeb polityki karania różnie
mogą się kształtować. Oświeceniowe postulaty ustawowej określoności i ścisłej wykładni
prawa karnego były środkiem do osiągnięcia pewnego celu, celem tym był natomiast stan
bezpieczeństwa prawnokarnego realizowany na zasadzie „samozabezpieczenia” się jednostki
przed sankcją karną w drodze lektury ustawy karnej i wystrzegania się zachowań objętych
kryminalizacją. Zasada nullum crimen sine lege w tym sensie powiązana została z zasadą
winy, iż obiektywna możliwość uprzedniego ustalenia zakresu kryminalizacji stanowiła
początkowo podstawę zarzutu winy – w myśl zasady ignorantia iuris nocet. Kiedy na
przełomie XIX i XX w. przesłanką zawinienia uczyniono subiektywną (obiektywnosubiektywną) możliwość świadomości bezprawności i zrezygnowano z pełnej realizacji
wymogów ustawowej określoności i ścisłej wykładni prawa karnego, owa świadomość
bezprawność stanowiła de facto wyłączną ochronę bezpieczeństwa prawnokarnego. Zasada
nullum crimen sine lege zaczęła funkcjonować jako samo ograniczenie władzy
ustawodawczej, bez komponentu obiektywnej przewidywalności karalności z punktu
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widzenia jednostki. Podział struktury normatywnej przepisu prawnokarnego na normę
sankcjonowaną dedykowaną jednostce i normę sankcjonującą dedykowaną organom wymiaru
sprawiedliwości, odwołujący się w istocie do teorii norm K. Bindinga, uzasadniać może takie
spojrzenie na zasadę nullum crimen sine lege i w czasach obecnych. Doniosłość wymogu
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych nie budzi jednak wątpliwości w świetle
współczesnych międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka, a jednoznacznie
podnoszona jest także w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Zastrzec
jednocześnie należy, że obie gwarancje, zasada nullum crimen sine lege i zasady winy,
powinno się postrzegać komplementarnie. Nawet jeśli konsekwencje prawnokarne danego
zachowania dało się z wyprzedzeniem obiektywnie ustalić, niemniej subiektywnie – dla
zwykłego obywatela, nieposiadającego odpowiedniej wiedzy i umiejętności prawniczych,
było to wysoce utrudnione, przyjęta w niniejszej pracy optyka nie wyklucza tego, aby
odpowiedzialność karna została in concreto wyłączona na zasadzie winy. W przypadku
zasady nullum crimen sine lege chodzi o obiektywną rozpoznawalność karalności, podczas
gdy kwestia subiektywnej rozpoznawalności karalności tudzież bezprawność uznać już należy
za problem winy i przyjętych przesłanek zawinienia.
Powyższe ustalenia dają podstawę do wyprowadzenia dalszych wniosków szczegółowych.
Otóż w zakresie, w jakim zasada nullum crimen sine lege wyraża prawo podmiotowe
człowieka do bezpieczeństwa prawnokarnego, nie sposób uznać, że przepis prawnokarny
tudzież dekodowana z niego norma sankcjonująca nie są dedykowane również jednostce.
Informacja na temat konsekwencji prawnych danego zachowania, zarówno faktu zagrożenia
sankcją karną, jak i rodzaju oraz wysokość tejże kary, jest kluczowa dla należytego określenia
swojej sytuacji prawnej, stanowiąc zarazem istotny element prewencyjnego oddziaływania na
społeczeństwo. Wymóg przewidywalność odnieść należy przy tym zarówno do znamion
wiązanych ze sferą karalności, jak i sferą bezprawności – dopiero taka całościowa analiza
pozwala na ustalenie prawnokarnej relewantności zachowania. Przyjąć konsekwentnie trzeba,
że selekcyjny zespół znamion przestępstwa, składający się właśnie z elementów
przesądzających o bezprawności i karalności za dane czyny, stanowi zarazem gwarancyjny
zespół znamion. Poszczególne jego elementy nie mogą zostać zmienione na niekorzyść
oskarżonego w stosunku do tego, co mógł on ustalić na moment popełnienia przestępstwa.
Odmiennie niż w czasach Oświecenia, podstawy przewidywalności prawa karnego nie
można dziś upatrywać tylko ustawie karnej, w samych przepisach typizujących poszczególne
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typy czynów zabronionych pod groźbą kary. Dokonane na przełomie XIX i XX w.
przeobrażenia społeczno-gospodarcze doprowadziły do zmiany spojrzenia zarówno na
instytucję państwa, jak i cele prawa karnego oraz rolę ustawy karnej. Koncepcja ścisłego
związania sędziego słowami ustawy zastąpiona właściwie zostaje koncepcją „nieścisłego”
związania, gdzie sędziemu przyznaje się pewną swobodę interpretacyjną w ramach szeroko
zakreślonych granic kryminalizacji. Współczesny standard określoności przepisów prawa
karnego – tak na poziomie europejskiego systemu ochrony praw człowieka, jak i systemu
konstytucyjnego, opiera się zasadniczo na tych samych założeniach. Podstawą rekonstrukcji
wzoru karalnego zachowania czyni się nie tylko przepisy ustawy karnej, ale także wyrosły na
ich podstawie dorobek interpretacyjny. Patrząc z perspektywy europejskiego systemu ochrony
praw człowieka, jeśli na czas czynu – na podstawie przepisu prawnokarnego, ewentualnie na
podstawie wyrosłego orzecznictwa sądowego lub po zasięgnięciu opinii prawnika, jednostka
nie mogła w sposób racjonalny przewidzieć, że dane zachowanie stanowić będzie podstawę
odpowiedzialności karnej, zasada nullum crimen sine lege została naruszona. Oceniając tę
kwestię na podstawie art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, dojść można do konkluzji co do istoty
podobnych. Jeśli na podstawie przepisu prawnokarnego i powszechnie przyjmowanych reguł
interpretacji, ewentualnie wyrosłego na jego podstawie orzecznictwa sądowego lub poglądów
doktryny, podmiot odpowiedzialności karnej nie jest w stanie zrekonstruować wzoru
karalnego zachowania i przewidzieć ryzyko karalności, przepis ten narusza zasadę nullum
crimen sine lege. Podobnie jak Europejski Trybunał Praw Człowieka, polski Trybunał
Konstytucyjny jest w stanie zaakceptować odstępstwa od wymogu ustawowej określoności i
ścisłej wykładni prawa karnego, pod tym wszak warunkiem, że test „obliczalności i
przewidywalności” konsekwencji prawnokarnych został spełniony. Jest to perspektywa
właściwa uprzednio dla systemu common law.
Powyższe pozwala na wyciągnięcie dalszych wniosków szczegółowych. Wymóg
ustawowej określoności prawa karnego na gruncie europejskiego systemu ochrony praw
człowieka nie jest co do zasady bardziej rygorystyczny niż w przypadku innych dziedzin
prawa.

Jest

to

standard

uniwersalny

sprowadzający

się

minimalnego

wymogu

przewidywalności prawa. Miarą owej przewidywalności czyni się obecnie nie jednostkę,
zwykłego obywatela będącego zasadniczym podmiotem odpowiedzialności karnej, a osobę z
prawniczym wykształceniem. O ile od jednostki można wymagać znajomości tekstu ustawy
karnej, wymóg posiadania umiejętności interpretacji prawa oraz znajomości orzecznictwa
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sądowego i poglądów doktryny odnieść można w sposób sensowny wyłącznie do prawnika.
Fikcja powszechnej znajomości prawa karnego (wszak nieświadomość samej karalności nie
wyłącza odpowiedzialności karnej) zastąpiona zostaje fikcją uzyskania porady prawnej w
zakresie podstaw odpowiedzialności karnej. W zakresie, w jakim Trybunał Konstytucyjny
akceptuje odstępstwa od pełnej realizacji postulatu ustawowej określoności przestępstwa i
poprzestaje na „obliczalności i przewidywalności” prawa karnego w oparciu o przepis ustawy
oraz, równocześnie, wyrosły na jego podstawie dorobek wykładniczy, wnioski te odnieść
można odpowiednio do polskiego porządku konstytucyjnego. Taki standard minimum
aplikowany jest także do przepisów prawa karnego sensu stricto, przewidujących karę
pozbawienia wolności (jak art. 231 k.k.).
Co wymaga zastrzeżenia, nie jest to rzecz jasna stan pożądany. Z uwagi na dolegliwość
środków prawnych, którymi operuje ustawodawca na gruncie prawa karnego, standard ten
powinien być bardziej rygorystyczny. Współczesna koncepcja państwa prawa szczególny
nacisk kładzie jednak na wartość, jaką jest elastyczność regulacji prawnej, w tym przepisu
prawnokarnego. Odmiennie niż chcieli tego humanitaryści, głównym celem prawa karnego
nie jest obecnie zabezpieczenie jednostki przed arbitralną reakcją prawnokarną ze strony
państwa, a ochrona dóbr społecznie wartościowych, co do zasady będących wartościami
konstytucyjnymi. Powrót do idei ścisłego związania sędziego słowami ustawy nie wydaje się
w tym stanie rzeczy możliwy, a wszelkie tego typu postulaty wydają się utopią. Jak wynika
natomiast z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, odstępstwa od podwyższonego
standardu gwarancyjnego w obszarze prawa materialnego, idą w parze ze wzmocnieniem
gwarancji o charakterze proceduralnym, zabezpieczającym od strony formalnej prawidłowość
zapadłej in concreto decyzji w przedmiocie odpowiedzialności karnej.
W zakresie, w jakim ustawodawca odstąpił od pełnej realizacji szczegółowych postulatów
lex scripta et praevia, lex certa i lex stricta, koncepcja przewidywalności konsekwencji
prawnokarnych oparty jednocześnie o przepis ustawy karnej i wyrosły na jego podstawie
dorobek interpretacyjny, stanowi lepszą gwarancję bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki.
W tym sensie wprowadza on dalej idące ograniczenia władzy sądowniczej, iż przy ustalaniu
znaczenie normy prawnej jest ona związana nie tylko możliwym znaczeniem językowym
tekstu prawnego jako granicą wykładni prawa, ale także dotychczasowym sposobem
rozumienia odnośnych znamion przestępstwa. Co oczywiste, możliwość ustalenia wzoru
karalnego zachowania i rozgraniczenie sfery zachowań karalnych od nie-karalnych na
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podstawie

samej

ustawy karnej,

precyzyjnie

określającej

poszczególne

znamiona

przestępstwa i literalnie interpretowanej przez sądy, jest gwarancją najbardziej optymalną.
Przy założeniu, że współczesny ustawodawca może się posługiwać syntetyczną techniką
legislacyjną, a sąd karny może poszukiwać znaczenia odnośnej normy prawnej w obrębie
możliwego

znaczenia

językowego

przepisu

za

pomocą

rozmaitych

dyrektyw

interpretacyjnych, istnienie granic państwowego ius puniendi budzić jednak może
wątpliwości.

Obowiązek

poszanowania

dotychczasowych

ustaleń

orzecznictwa

i

piśmiennictwa co do zawartości normatywnej przepisu prawnokarnego przywraca niejako te
granice. Na moment popełnienia przestępstwa podstawa odpowiedzialności karnej jest
określona, a choć nie wynika wyłącznie z ustawy karnej i należy ją uzupełniać o elementy
wypracowane w judykaturze lub piśmiennictwie, to w taki też sposób funkcjonuje dzisiaj
„przewidywalność oparta o sam przepis prawnokarny”. Związanie organów wymiaru
sprawiedliwości dorobkiem wykładniczym wypracowanym na czas czynu, ma tę wartość
dodaną, że jednostka uzyskuje pewność, że prawnokarna ocena danego zachowania będzie
taka sama w czasie jego popełnienia i w momencie jego osądzania, której dziś brakuje. Tak
rozumiana przewidywalność karalności stanowi kompromis pomiędzy elastycznością prawa z
jednej strony, i pewnością prawa z drugiej strony.
Koncepcja przewidywalności konsekwencji prawnokarnych oparta jednocześnie o przepis
ustawy karnej i wyrosły na jego podstawie dorobek interpretacyjny uwzględnia zarazem,
paradoksalnie, okoliczność, iż jednostka nie jest kompetentnym użytkownikiem języka
prawnego, a treść samego prawa poznaje przede wszystkim z tzw. pośrednich źródeł poznania
prawa. Otóż jednostka miałaby samodzielną szansę odczytać z ustawy karnej wzór karalnego
zachowania tylko wtedy, gdyby ustawodawca zakodował wszystkie relewantne elementy
bezpośrednio w przepisie prawnokarnym przy przyjęciu powszechnego znaczenia odnośnych
znamion. Jeśli poszczególnym znamionom nadaje się natomiast odmienne znaczenie niż
wynikałoby to języka powszechnego, to komunikacja jest zakłócona. Związanie organów
wymiaru sprawiedliwości dotychczasowym dorobkiem wykładniczym o tyle stanowi tutaj
kompromis, że wnioski, do jakich doszłaby jednostka po zapoznaniu się z wypowiedziami
orzecznictwa lub doktryny przed podjęciem działania, względnie po uzyskaniu w tym czasie
stosownej opinii prawnej, znalazłyby potwierdzenie w późniejszym rozstrzygnięciu o
odpowiedzialności karnej. Przewaga sędziów, jaką jest niewątpliwie wiedza i umiejętności
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prawnicze, nie mogłaby być wykorzystania przeciwko jednostce, zajmującej tutaj – wobec
braku tejże wiedzy i umiejętności – słabszą pozycję.
Notabene, wobec przyjętej tutaj „fikcji porady prawnej” szczególnego znaczenia nabiera
niewątpliwie prawo do uzyskania pomocy prawnej, w tym do nieodpłatnej porady prawnej w
zakresie podstaw odpowiedzialności karnej. Pozytywnie należy z tej perspektywy ocenić
bezpłatne dyżury członków samorządów prawniczych czy działalność bezpłatnych poradni
prawnych. Do czego ustawodawca winien zarazem dążyć, to bezpłatne udostępnienie
systemów informacji prawnej – przynajmniej dla tych osób, które z wyprzedzeniem chciałyby
zweryfikować prawnokarną relewantność danego zachowania. Zauważyć niemniej trzeba, że
w zakresie, w jakim obecnie wymaga się od jednostki przeprowadzenia wszechstronnej
interpretacji

prawa

(z

uwzględnieniem

kontekstu

językowego,

systemowego

i

funkcjonalnego), traktuje się ją de facto, jak osobę z prawniczym wykształceniem, względnie
– właśnie – jako podmiot, który konsultuje swe sprawy życiowe z osobą posiadającą takie
wykształcenie. Pod pojęciem fikcji porady prawnej kryje się tym samym dzisiejsza fikcja
powszechnej znajomości ustawy karnej. Podkreślić zresztą należy, iż chodzi tutaj o
wypracowanie pewnego obiektywnego modelu ustalania podstaw odpowiedzialności karnej
dla potrzeb zasady nullum crimen sine lege. Zasada ta nie obejmuje tymczasem subiektywnej
rozpoznawalność karalności, która – przy przyjęciu instytucji błędu co do karalności –
stanowić by mogła przesłankę wyłączenia odpowiedzialności karnej na zasadzie winy.
Wreszcie, koncepcja przewidywalności konsekwencji prawnokarnych oparta o przepis
ustawy karnej i wyrosły na jego podstawie dorobek interpretacyjny stanowi odpowiedź na
problemy interpretacyjne wynikające z wieloznaczności wyrażeń językowych (rozumianej w
sposób szeroki – jako sytuacja, kiedy kompetentny użytkownik języka nie potrafi wymienić
wszystkich cech konstytutywnych przynależnych danemu wyrażeniu, co rodzi następnie
wątpliwości co do zaliczenia pewnego przedmiotu lub zjawiska do jego zakresu) oraz takie
cechy samego znaczenia, jak społeczna proweniencja, kontekstowość i zmienność w czasie.
Analiza problematyki znaczenia uzasadnia mianowicie tezę, iż znaczenie wyrażeń
językowych kształtowane jest przez sposób, w jaki posługują się nimi kompetentni
użytkownicy danego języka. Zważywszy że na gruncie języka prawnego za kompetentnych
użytkowników uznać należy, oprócz ustawodawcy, osoby z prawniczym wykształceniem, w
tym osoby piastujące urząd sędziego i przedstawicieli nauki prawa, ich wypowiedzi uznać
należy za miarodajne dla określenia znaczenia tekstu prawnego. Co istotne, zidentyfikowane
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cechy znaczenia, w szczególności zmienność znaczenia czasie, podważają deklaratoryjną
teorię wykładni, zgodnie z którą treść normy prawnej jest jednakowa przez cały czas jej
obowiązywania, a zmiana linii wykładniczej oddziałuje ex tunc. Odrzucić należy
konsekwentnie możliwość wykładni korygującej.
Odwołując się teraz do koncepcji kandydatur predykatów, zaproponować można
następującą metodę ustalenia znaczenia wyrażeń językowych z zakresu języka prawnego dla
potrzeb zasady nullum crimen sine lege i zakazu analogii. Jeśli w orzecznictwie i
piśmiennictwie jest zgoda co do tego, że dany przedmiot lub zjawisko mieści się w zakresie
znaczeniowym odnośnego wyrażenia językowego, uznanie go za desygnat znamienia typu
czynu zabronionego pod groźba kary, którego wyrażenie to jest nośnikiem, stanowi
wykładnię literalną. Uznanie za desygnat znamienia typu czynu zabronionego pod groźba
kary przedmiotu lub zjawiska, co do którego istnieją wątpliwości (brak jest zgody), czy
mieści się on (ono) w zakresie znaczeniowym odnośnego wyrażenia językowego, stanowi
wykładnię rozszerzającą, mieszczącą się jednak w granicach możliwego znaczenia
językowego. Jeśli określony przedmiot lub zjawisko nie zostały, przynajmniej dotychczas,
uznane przez kompetentnych użytkowników języka prawnego za mieszczące się w zakresie
znaczeniowym odnośnego wyrażenia, to uznanie go in concreto za desygnat znamienia typu
czynu zabronionego pod groźba kary oznacza wyjście poza granice wykładni i wnioskowanie
per analogiam. Samodzielne poszukiwanie przez sąd znaczenia w oparciu o przyjęte
dyrektywy interpretacyjne dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy wyrażenie językowe,
stanowiące znamię typu czynu zabronionego pod groźba kary, nie zostało jeszcze omówione
w orzecznictwie lub piśmiennictwie. W tym też zakresie bezpieczeństwo prawnokarne ma
słabszą ochronę, ponieważ jednostka – nie będąc kompetentnym użytkownikiem języka
prawnego – nie ma „jeszcze” skąd zaczerpnąć wiedzy, odpowiednio prawnik nie ma „jeszcze”
podstawy do udzielania jednoznacznej opinii prawnej.
Autor zdaje sobie sprawę, że zaproponowany model odbiega od powszechnie
przyjmowanego paradygmatu wykładni prawa. Pozwala on jednak rozstrzygnąć te problemy z
realizacją zasady nullum crimen sine lege w praktyce stosowania prawa, które wynikają z
niedookreśloności znaczenia (szeroko rozumianej wieloznaczności wyrażeń językowych). Na
co zwracano już uwagę, model ten koresponduje zarazem z koncepcją przewidywalności
konsekwencji prawnokarnych opartą o dotychczasowy dorobek wykładniczy i może stanowić
jej teoretycznoprawną podstawę. Jeśli konsekwencji prawnokarnych nie dało się przewidzieć
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w chwili czynu na podstawie dostępnych źródeł poznania prawa, a to kompetentni
użytkownicy języka prawnego nie uznają danego zachowania za realizujące znamiona
odnośnego typu czynu zabronionego pod groźbą kary, to przyjąć należy, że zachowanie to nie
było objęte kryminalizacją.
Powyższy model nie jest wolny od wad, w szczególności nie jest w stanie przeciwdziałać
stopniowemu rozszerzaniu się zakresu kryminalizacji w drodze orzecznictwa sądowego lub
piśmiennictwa. Otóż każdy nowatorski pogląd interpretacyjny o ile nie będzie mógł stanowić
podstawy rekonstrukcji wzoru karalnego zachowania z mocą wsteczną, to będzie mógł
znaleźć zastosowanie pro futuro – jako przewidywalny. Zastanawiając się nad miarodajną
granicą, stwierdzić należy, że koncepcja istoty przestępstwa, przywoływana w tym kontekście
zarówno przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, jak i polski Sąd Najwyższy, mogłaby
pełnić do pewnego stopnia taką funkcję, gdyby odpowiednio ją zobiektywizować.
Zważywszy na doniosłe miejsce, jakie w polskim systemie prawa karnego pełni dobro
prawne, uczynić by je niewątpliwie należało podstawowym elementem takiej konstrukcji. W
orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego często zwraca się zresztą na
nie uwagę. Towarzyszyć musiałby mu na pewno ustawowy zespół znamion w postaci
znamienia strony podmiotowej oraz znamion strony przedmiotowej, których w praktyce
stosowania prawa nie można pomijać. Tutaj pojawia się przy tym problem „błędnego koła”.
Zadaniem współcześnie przypisywanym orzecznictwu sądowemu i doktrynie prawa jest
dookreślanie ustawowych znamion. O ile pewną obiektywną miarą byłoby znaczenie
przypisywane użytym przez ustawodawcę wyrażeniom językowym w historycznym
momencie uchwalenia ustawy karnej bądź późniejszej jej nowelizacji, to stoi ona w
sprzeczności z samą ideą posługiwania się syntetyczną techniką legislacyjną. Z tej
perspektywy miarą bardziej optymalną byłoby odwołanie się do dominującego charakteru
danego poglądu interpretacyjnego. Choć, jak pokazuje spór co do znaczenia pojęcia „gwałt na
osobie”, pociąga ona za sobą problem z ustaleniem, czy in concreto mamy do czynienia z
poglądem dominującym czy (jeszcze) nie, to tego typu problemów nie da się wyeliminować z
uwagi na nieokreśloność znaczenia. Odnosząc się w tym miejscu do zaprezentowanego
modelu ustalania znaczenia, idealnym rozwiązaniem byłoby odwołanie do poglądu
jednolitego, czyli znaczenia, co do którego wszyscy kompetentni użytkownicy pozostają w
zgodzie. Zważywszy że znaczenie nie jest żadnym obiektywnym bytem, a kształtuje się w
codziennej praktyce językowej, wymaganie, aby podstawą rekonstrukcji wzoru karalnego
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zachowania był tylko pogląd jednolity, jest zbyt daleko idące. Pogląd o charakterze
dominującym

stanowi

kompromis

pomiędzy

poglądem

jednolitym

a

poglądami

jednostkowymi, mieszczącymi się jeszcze w ramach możliwego znaczenia językowego.
Odmiennie jednak od podnoszonego dotychczas w doktrynie postulatu związania sędziego
utrwaloną linią wykładniczą, istota przestępstwa, wynikająca z dominującego poglądu na
normatywną treść odnośnego przepisu prawnokarnego, musi mieć charakter stały, a
przynajmniej względnie stały – do czasu zmiany uzyskania przez inny pogląd charakteru
dominującego, i nie można jej modyfikować w indywidualnej sprawie karnej (z
zastrzeżeniem dalszych uwag).
Powyższa modyfikacja modelu rekonstrukcji wzoru karalnego zachowania nie wyklucza
co prawda możliwości stopniowego rozszerzania się zakresu kryminalizacji w drodze
orzecznictwa sądowego lub piśmiennictwa, jednak ogranicza ją do akceptowalnego stopnia.
Na co zwrócono już uwagę, całkowite wyeliminowanie takiej możliwości jest niemożliwe w
świetle dotychczasowej nauki o języku, nadto zaś – przeczy idei elastyczności prawa, leżącej
u podstaw syntetycznej techniki legislacyjnej. W tym układzie gwarancyjnym zespołem
znamion przestępstwa nazwać by należało znamiona ustawowe oraz wypracowane w
orzecznictwie i doktrynie znamiona pozaustawowe odpowiadające dominującemu poglądowi
interpretacyjnemu. Tylko te elementy przesądzałyby o prawnokarnej relewantności danego
zachowania.
Jakkolwiek wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych w oparciu o
dotychczasowy

dorobek

interpretacyjny

obecny

jest

w

orzecznictwie

Trybunału

Konstytucyjnego, to sprawowana przez niego kontrola bezpieczeństwa prawnokarnego ma
wymiar generalno-abstrakcyjny. Aby polski system prawny odpowiadał europejskiemu
standardowi ochrony praw człowieka, przewidywalność konsekwencji prawnokarnych musi
być zapewniona także – przede wszystkim – przy podejmowaniu indywidualno-konkretnej
decyzji stosowania prawa. W tym zakresie kontrolę bezpieczeństwa prawnokarnego sprawują
sądy, w szczególności Sąd Najwyższy. Choć zasada nullum crimen sine lege tudzież
poszczególne jej postulaty szczegółowe przywoływane są niekiedy na uzasadnienie
podejmowanego w sprawie rozstrzygnięcia, to odrębna analiza, na ile owo rozstrzygnięcie
było możliwe do przewidzenia w czasie czynu, nie jest co do zasady prowadzona. W
przypadku, gdy problem przewidywalności wiązałby się z naruszeniem zakazu retroakcji,
przywołanie samego postulatu lex scripta et praevia jest w stanie zagwarantować
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bezpieczeństwo prawnokarne jednostki. W sytuacji jednak, gdy problem wynika z posłużenia
się nowatorską wykładnią prawa – mieszczącą się w ramach możliwego znaczenia
językowego szeroko ujętego przepisu prawnokarnego – sam postulat lex stricta (zakładający,
odmiennie od modelu zaproponowanego przez autora niniejszej pracy, samodzielne ustalenie
znaczenie znamion przestępstwa w oparciu o akceptowane reguły wykładni prawa) nie jest w
stanie zabezpieczyć interesów jednostki. O czym była już z kolei mowa, podnoszony w
doktrynie postulat związania sędziego dotychczasowym dorobkiem interpretacyjnym
ogranicza się do utrwalonej linii wykładniczej, a potrzeba zapewnienia skutecznej ochrony
dóbr prawnych, co do zasady kolidująca z bezpieczeństwem prawnokarnym osoby oskarżonej
o popełnienie przestępstwa, uzasadniać może reinterpretację zakresu kryminalizacji.
Notabene, art. 30 § 1 k.k. również nie jest w praktyce wykorzystywany dla ochrony
bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki, a przynajmniej nie można tego nazwać zasadą.
Skutek taki można by osiągnąć tylko wtedy, gdyby jednostka pozostawała zarazem w
usprawiedliwionym błędzie co do bezprawności zachowania. Wreszcie, skoro w
postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej nie bada się prawidłowości zapadłej in
concreto decyzji stosowania prawa, to sama skarga konstytucyjna nie zawsze, a wręcz bardzo
rzadko, będzie miarodajnym

środkiem

do

dochodzenia poszanowania prawa do

bezpieczeństwa prawnokarnego. Będzie tak wtedy, gdy na podstawie zaskarżonego przepisu
nawet orzecznictwo lub piśmiennictwo nie było w stanie zrekonstruować żadnego
jednoznacznego wzorca zakazanego zachowania. Po wyczerpaniu toku instancji i
skorzystaniu z ewentualnych nadzwyczajnych środków zaskarżenia, jednostce pozostaje tylko
skarga indywidualna do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Wyprowadzić należy z powyższego wniosek, iż w polskim systemie prawnym brak jest
adekwatnego

mechanizmu

eliminującego

możliwość

pociągnięcia

jednostki

do

odpowiedzialności karnej w sytuacji braku przewidywalności konsekwencji prawnokarnych.
O ile w orzecznictwie strasburskim dopuszcza się natomiast możliwość skazania w
warunkach braku obiektywnej przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, to jest ona
ograniczona do przypadków, gdy czyn sprawcy stanowił szczególnie rażące naruszenie
innych prawa i wolności chronionych na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W
zakresie, w jakim polski system prawny dopuszcza możliwość skazania w warunkach braku
obiektywnej przewidywalności konsekwencji prawnokarnych już w sytuacji, gdy przemawia
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za tym ochrona dóbr prawnych naruszonych lub zagrożonych przestępstwem, jest on
niezgodny z europejskim standardem ochrony praw człowieka.
Przechodząc w tym miejscu do ewentualnych wniosków de lege ferenda, zauważyć
należy, że na poziomie konstytucyjnym prawo do bezpieczeństwa prawnokarnego objęte jest
ochroną – właściwą dla etapu stanowienia prawa. Wymaganie, aby ustawodawca wrócił do
idei ścisłego związania sędziego słowami ustawy i w sposób rygorystyczny postrzegał
szczegółowe postulaty lex scripta et praevia, lex certa i lex stricto, jest utopią również w
świetle współczesnej koncepcji państwa prawa. Jak wynika zarazem z orzecznictwa
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, przewidywalność konsekwencji prawnokarnych
oparta o ustawę karną oraz wyrosłe na jej podstawie orzecznictwo sądowe i poglądy
doktryny, uznać obecnie należy za standard także w innych państwach Europy
kontynentalnej, przynależnych do systemu civil law i przyjmujących koncepcję rządów prawa
(w tym we Francji i w Niemczech). Zastanowić się tym niemniej trzeba, na jakiej podstawie
prawnej

sąd

rozstrzygając

indywidualną

sprawę

karną

powinien

oprzeć

analizę

przewidywalności konsekwencji prawnokarnych w praktyce, a w razie stwierdzenia
„nieprzewidywalności” – wydać wyrok uniewinniający.
Przedstawiony powyżej model rekonstrukcji wzoru karalnego zachowania określa sposób
interpretacji i stosowania prawa karnego. Jeżeli w świetle dotychczasowych poglądów
judykatury i piśmiennictwa dane zachowanie nie było uznawane za karalne (co obejmuje
zarówno sytuację, gdy pogląd o jego prawnokarnej irrelewantności został jednoznacznie
wyrażony, jak i przypadek, gdy brak było w ogóle wypowiedzi w tym przedmiocie), to – z
uwagi na tak ukształtowane znaczenie odnośnych wyrażeń językowych składających się na
typ czynu zabronionego pod groźbą kary – sąd jest zobowiązany przyjąć, iż zachowanie to nie
było objęte kryminalizacją i wydać wyrok uniewinniający (przed otwarciem przewodu
sądowego – umorzyć postępowanie) na podstawie art. 414 § 1 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 2
k.p.k. Zarzucony oskarżonemu czyn nie zawiera bowiem znamion czynu zabronionego pod
groźbą kary. Notabene, w ocenie autora niniejszej pracy, taki przypadek zachodził na gruncie
sprawy IV KK 190/14, gdzie odstąpiono od dominującego na czas czynu poglądu
interpretacyjnego i przyjęto takie znaczenie pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną”, które
kompetentni użytkownicy języka prawnego wypracowali dopiero w czasie późniejszym.
Na jakiej

podstawie

jednostka może kwestionować takie „nieprzewidywalne”

rozstrzygnięcia? W powyższym kontekście, naruszenia proponowanego modelu ustalania
428

znaczenia poszczególnych znamion przestępstwa, w rachubę wchodziłaby obraza przepisów
prawa materialnego przez błędną wykładnię lub zastosowanie przepisu typizującego dane
przestępstwo (art. 438 pkt 1 k.p.k.). Mając przy tym na względzie, iż w przypadku tym mówić
de facto należy o pogwałceniu prawa jednostki do bezpieczeństwa prawnokarnego, „zwykła”
obraza odnośnego przepisu części szczególnej kodeksu karnego lub innej ustawy zawierającej
przepisy karne zdaje się nie oddawać istoty problemu.
Zauważyć należy, że na gruncie sprawy IV KK 190/14 doszło w zasadzie do
retroaktywnego zastosowania nowej wykładni. Przypadek ten odpowiadałby regulacji art. 1 §
1 k.k. odczytywanego w związku z art. 4 § 1 k.k., z tą wszak różnicą, że przywołane przepisy
odnoszą się do „ustawy”, a nie – rzec można – „wykładni ustawy”. Z formalnego punktu
widzenia w okresie pomiędzy momentem popełnienia zarzuconego czynu a momentem jego
osądzenia ustawa uległa w rzeczy samej zmianie. W 2003 r.1 dodano do kodeksu karnego
definicję legalną osoby pełniącej funkcję publiczną, zgodnie z którą: „osobą pełniącą funkcję
publiczną funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w
jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie
czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie
działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą
Polską umowę międzynarodową” (art. 115 § 19 k.k.). Wypracowany w orzecznictwie pogląd
dotyczący dysponowania środkami publicznymi jako wyłączne kryterium pełnienia funkcji
publicznej został tym samym przeniesiony, przynajmniej w pewnym stopniu2, na grunt
obowiązującego ustawodawca. Formalizm nakazywałby przyjąć, iż skoro ustawodawca uznał
za stosowne zapisać przedmiotową definicję w ustawie, to wcześniej ona nie obowiązywała.
Sam Sąd Najwyższy odrzucił jednak taką optykę, przyjmując wykładnię sądową za
miarodajne źródło rekonstrukcji wzoru karalnego zachowania i wskazując na możliwość
retroaktywnej reinterpretacji ustawowych znamion przestępstwa w stosunku do tego, jak były
one rozumiane w chwili czynu. Co istotne, gdyby ustawodawca sumiennie podchodził do
realizacji postulatu lex scripta et certa i precyzyjnie określił zakres kryminalizacji już w
samej ustawie, a to zawczasu wyjaśnił, kogo uznaje za osobę pełniącą funkcję publiczną,
jakiekolwiek zamiany w tym przedmiocie – muszące przybrać postać zmiany legislacyjnej –
oceniać by oczywiście należało przez pryzmat art. 1 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. Gdyby
1

Mocą art. 1 pkt 3 lit. a Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1061).
2
Por. wyrok SN z 26 listopada 2009 r., IV KK 141/09, SIP LEX nr 553959.
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element władztwa publicznego zapisany był w roku 1999, chwili popełnienia odnośnego
czynu, w ustawie, a w roku 2001 r. ustawodawca zastąpił go elementem dysponowania
środkami publicznymi, oskarżony zostałby uniewinniony ze wskazaniem na art. 1 § 1 k.k. – w
chwili czynu jego zachowanie nie wypełniałoby znamion przestępstwa z art. 228 § 5 k.k.
Odpowiednio, gdyby element dysponowania środkami publicznymi już w roku 1999
definiował na poziomie ustawy pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną, później zaś
ustawodawca uczyniłby z niego znamię kwalifikujące przestępstwa sprzedajności,
odpowiedzialność karną oskarżonego oceniano by z uwzględnieniem art. 4 § 1 k.k.
Mając teraz na względzie, że pojęcie ustawy rozumiane jest na gruncie art. 42 ust. 1
Konstytucji RP w sposób szeroki, jako ustawę i wyrosłe na jej podstawie orzecznictwo
sądowe oraz piśmiennictwo, które „z woli ustawodawcy” dookreśla ustawowy zakres
kryminalizacji, to – co wymaga podkreślenia – odpowiednio powinno się je rozumieć na
gruncie art. 1 § 1 k.k. i art. 4 § 1 k.k. Jeśli dany czyn nie mieścił się w momencie jego
popełnienia w zakresie kryminalizacji wyznaczonym przez treść ustawy karnej oraz wyrosłe
na jej podstawie orzecznictwo i piśmiennictwo, to jest prawnokarnie irrelewantny, a jego
sprawcę należy uniewinnić ze wskazaniem na art. 1 § 1 k.k. i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP.
Gdyby zmiana poglądów interpretacyjnych doprowadziła natomiast nie do „penalizacji”
zachowania, a „modyfikacji penalizacji”, wówczas należałoby sięgać do art. 4 § 1 k.k.
Odmienna wykładnia prowadziłaby do rozwiązań niespójnych systemowo, godząc w
konstytucyjnie chronione prawo jednostki do bezpieczeństwa prawnokarnego. Ustawodawca
mógłby sobie bowiem pozwolić na ogólne tylko określenie wzoru karalnego zachowania i
przekazanie zadania doprecyzowania jego znamion praktyce orzeczniczej lub nauce prawa,
nie naruszając w ten sposób

konstytucyjnego standardu określoności

przepisów

prawnokarnych i zasady nullum crimen sine lege. Jednostka działająca w zaufaniu do takiej
rozszerzonej podstawy odpowiedzialności karnej nie mogłaby tymczasem skorzystać z
dobrodziejstwa zasady nullum crimen sine lege, ponieważ ustawodawca odstąpił od pełnej
realizacji postulatu ustawowej określoności prawa karnego i nie zabezpieczył jej przed
negatywnymi konsekwencjami zmiany wykładni – uzupełniającej ustawowy, niepełny opis
czynu zabronionego pod groźbą kary, zgodnie z konstytucyjnym standardem określoności
prawa karnego. Stwierdzić w tym stanie rzeczy trzeba, że pojęcie ustawy na gruncie art. 1 § 1
k.k. i art. 4 § 1 k.k. odpowiada temu, jak jest ono współcześnie rozumiane na łamach art. 42
ust. 1 Konstytucji RP. Konsekwentnie, naruszenie przez sąd wymogu przewidywalności
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konsekwencji prawnokarnych kwalifikować należy jako naruszenie zasady nullum crimen
sine lege z art. 1 § 1 k.k. i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, ewentualnie, w przypadku zmiany
linii wykładniczej skutkującej modyfikacją penalizacji, zasady lex severior retro non agit z
art. 4 § 1 k.k. Notabene, w przypadkach tych dopuszczalny byłby również zarzut naruszenia
art. 7 ust. 1 EKPC bezpośrednio stosowany w polskim porządku prawnym na podstawie art.
91 ust. 1 Konstytucji RP. Zdaniem autora niniejszej pracy, przepis ten, odczytywany zgodnie
ze strasburskim case law, określa obowiązki państwa-strony Konwencji oraz, z drugiej strony,
uprawnienia jednostki w sposób na tyle precyzyjny, że nadaje się on do bezpośredniego
zastosowania.
W miejscu tym należałoby się jeszcze zastanowić nad nowelizacją art. 42 ust. 1 zdanie
pierwsze Konstytucji RP oraz art. 1 § 1 k.k. i zastąpieniem pojęcia „ustawa” pojęciem
„prawo”, na wzór art. 7 ust. 1 EKPC czy art. 49 ust. 1 KPP UE. Przepisy te brzmiały by
kolejno: „odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego
pod groźbą kary przez prawo obowiązujące w czasie jego popełnienia” oraz
„odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary
przez prawo obowiązujące w czasie jego popełnienia”. Odpowiednio należało również
zmodyfikować art. 4 k.k. Zmiana ta miałaby ten niewątpliwy walor, iż jednoznacznie
rozstrzygałaby kwestię podstawy rekonstrukcji wzoru karalnego zachowania, którą sądy
rozstrzygające o odpowiedzialności karnej jednostki byłyby związane. Co więcej, o ile
dzisiejsza redakcja zasady nullum crimen sine lege w prawie polskim tworzy poniekąd iluzję
prawa do bezpieczeństwa prawnokarnego opartego o sam przepis ustawy karnej, uprzedzenie
jednostki, że wzór karalnego zachowania ustalić należy nie tylko na podstawie treści ustawy
karnej, wzmocniłoby poszanowanie zasady zaufania do państwa i tworzonego przez nie
prawa. Zważywszy jednak na okoliczność, iż w polskim systemie prawnym, przynależnym
mimo wszystko do systemu prawa stanowionego, pojęcie „prawa” nie ma ugruntowanego
znaczenia w orzecznictwie lub piśmiennictwie, zmiana taka mogłaby doprowadzić do
pewnych wynaturzeń. Sformułowanie to nawiązywałoby do europejskich instrumentów
ochrony praw człowieka, gdzie w przypadku systemów przynależnych do systemu civil law
rozumiane jest w ten sposób, że postawa odpowiedzialności karnej ma być określona w
przepisie rangi ustawy, a orzecznictwo lub piśmiennictwo tudzież inne nieformalne źródła
prawa mogą ją co najwyżej dookreślać. Nie można niemniej wykluczyć, iż z czasem
przypisano by temu pojęciu odmienne znaczenie, w skrajnym zaś przypadku – że owe
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nieformalne źródła prawa stałyby się wyłączną podstawą odpowiedzialności karnej. Taką
propozycję legislacyjną należałoby zatem odrzucić.
Odnieść należy się równocześnie do propozycji sprzed paru lat, aby wprowadzić do
obowiązującego kodeksu karnego przepis art. 1 § 1a, w myśl którego: „Czyn zabroniony pod
groźbą kary nie może być przypisany, jeżeli w okolicznościach jego popełnienia wyczerpanie
znamion tego czynu nie było obiektywnie możliwe do przewidzenia”3. Jakkolwiek
wydawałoby się prima facie, iż jest to propozycja ustawowego uregulowania wymogu
przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, tak chodziło w tym przypadku o kwestię
obiektywnego przypisania skutku4. Zastanawiać się jednak można, czy wymóg obiektywnej
przewidywalności

konsekwencji

prawnokarnych

oparty

o

dotychczasowy

dorobek

interpretacyjny nie powinien być zapisany w ustawie karnej. Na co zwracano uwagę,
jednoznaczne przesądzenie przez ustawodawcę, iż sądowa lub doktrynalna interpretacja
ustawowych znamion przestępstwa jest relewantną podstawą rekonstrukcji wzoru karalnego
zachowania i trzeba ją traktować na podobnych zasadach jak zmianę samej ustawy, którą
uzupełniają, może wzmocnić ochronę praw i wolności jednostki. Powyższa propozycja nie
wydaje się przy tym odpowiednia, a lepsza byłaby modyfikacja samego art. 1 § 1 k.k.
Zaproponować w związku z tym można, aby do art. 1 § 1 k.k. wprowadzić zdanie drugie,
zgodnie z którym: „Sprawca ponosi odpowiedzialność karną za czyn zabroniony tylko w
granicach obiektywnej przewidywalności jego karalności”. Taki zapis odzwierciedlałby w
pełni istotę zasady nullum crimen sine lege. W zakresie, w jakim odnosi się ogólnie do
obiektywnej przewidywalności karalności, znajdowałby zastosowanie zarówno do tych
przypadków, w których zmiana linii orzeczniczej doprowadziła do włączenia danego
zachowania do zakresu czynów karalnych, jak i tych, kiedy reinterpretacja znamion
przestępstwa skutkowała zmianą jego prawnokarnej oceny w obrębie czynów karalnych.
Zapis taki uwzględniałby zarazem powyższe ustalenia co do aktualnego sposobu rozumienia
pojęcia „ustawa” dla potrzeb zasady nullum crimen sine lege. Zważywszy tymczasem, że
zasada nullum crimen sine lege znajduje zastosowanie nie tylko na gruncie prawa karnego,
odpowiednio należałoby również zmodyfikować art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. Uwypuklenie

3

Projekt ustawy z dnia 4 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (dokument dostępny na stronie
internetowej pod adresem: https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjnaprawa-karnego/download,2278,0.html [data wejścia: 9.06.2018]).
4
Zob. A. Zoll, Prace nad nowelizacją przepisów części ogólnej kodeksu karnego, „Państwo i Prawo”, 2012,
nr 11., s. 5-6.
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samego wymogu przewidywalności konsekwencji prawnokarnych uchroniłoby system
prawny przed wprowadzaniem nowych terminów jak pojęcie „prawo” – właściwe w
pierwszej kolejności dla systemu common law. Wskazanie, iż chodzi w tym przypadku o
przewidywalność obiektywną, stanowiłoby dla jednostki sygnał, iż jej kompetencje językowe
nie są wystarczające dla poznania treści ustawy.
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wyrok TK z 10 kwietnia 2006 r., SK 30/04, OTK-A 2006, Nr 4, poz. 42
wyrok TK z 21 lipca 2006 r., P 33/05, OTK-A 2006, Nr 7, poz. 83
wyrok TK z 31 sierpnia 2006 r., K 25/06, OTK-A 2006, Nr 8, poz. 96
wyrok TK z 1 września 2006 r., SK 14/05, OTK-A 2006, Nr 8, poz. 97
wyrok TK z 7 marca 2007 r., K 28/05, OTK-A 2007, Nr 3, poz. 24
wyrok TK z 19 marca 2007 r., K 47/05, OTK ZU 3A/2007, poz. 27
wyrok TK z 11 maja 2007 r., K 2/07, OTK-A 2007, Nr 5, poz. 48
wyrok TK z 4 września 2007 r., P 43/06, OTK-A 2007, Nr 8, poz. 95
wyrok TK z 9 października 2007 r., SK 70/06, OTK-A 2007, Nr 9, poz. 103
wyrok TK z 30 października 2007 r., P 36/06, OTK-A 2007, Nr 9, poz. 110
postanowienie TK z 22 października 2007 r., SK 59/06, OTK-A 2007, Nr 9, poz. 119
wyrok TK z 20 lutego 2008 r., K 30/07, OTK-A 2008, Nr 1, poz. 6
wyrok TK z 4 marca 2008 r., SK 3/07, OTK-A 2008, Nr 2, poz. 25
wyrok TK z 12 maja 2008 r., SK 43/05, OTK-A 2008, Nr 4, poz. 57
wyrok TK z 13 maja 2008 r., P 50/07, OTK-A 2008, Nr 4, poz. 58
wyrok TK z 3 lipca 2008 r., K 38/07, OTK-A 2008, Nr 6, poz. 102
wyrok TK z 2 września 2008 r., K 35/06, OTK-A 2008, Nr 7, poz. 120
wyrok TK z 7 października 2008 r., SK 55/06, OTK-A 2008, Nr 8, poz. 144
wyrok TK z 18 listopada 2008 r., P 47/07, OTK-A 2008, Nr 9, poz. 156
wyrok TK z 25 listopada 2008 r., K 5/08, OTK-A 2008, Nr 9, poz. 159
wyrok TK z 8 stycznia 2009 r., P 6/07, OTK-A 2009, Nr 1, poz. 2
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wyrok TK z 15 stycznia 2009 r., K 45/07, OTK-A 2009, Nr 1, poz. 3
wyrok TK z 20 stycznia 2009 r., P 40/07, OTK-A 2009, Nr 1, poz. 4
wyrok TK z 7 lipca 2009 r., K 13/08, OTK ZU 7A/2009, poz. 105
wyrok TK z 28 lipca 2009 r., P 65/07, OTK-A 2009, Nr 7, poz. 114
wyrok TK z 6 października 2009 r., SK 46/07, OTK-A 2009, Nr 9, poz. 132
wyrok TK z 15 października 2009 r., K 26/08, OTK-A 2009, Nr 9, poz. 135
wyrok TK z 28 października 2009, Kp 3/09, OTK-A 2009, Nr 9, poz. 138
postanowienie TK z 17 listopada 2009 r., P 15/07, OTK-A 2009, Nr 10, poz. 156
wyrok TK z 27 stycznia 2010 r., SK 41/07, OTK-A 2010, Nr 1, poz. 5
wyrok TK z 24 lutego 2010 r., K 6/09, OTK-A 2010, Nr 2, poz. 15
wyrok TK z 10 marca 2010 r., U 5/07, OTK-A 2010, Nr 3, poz. 20
wyrok TK z 8 czerwca 2010 r., SK 37/09, OTK-A 2010, Nr 5, poz. 48
wyrok TK z 9 czerwca 2010 r., SK 52/08, OTK-A 2010, Nr 5, poz. 50
wyrok TK z 22 czerwca 2010 r., SK 25/08, OTK-A 2010, Nr 5, poz. 51
wyrok TK z 21 lipca 2010 r., SK 21/08, OTK-A 2010, Nr 6, poz. 62
wyrok TK z 20 października 2010 r., P 37/09, OTK-A 2010, Nr 8, poz. 79
wyrok TK 27 października 2010 r., K 10/08, OTK-A 2010, Nr 8, poz. 81
wyrok TK z 18 listopada 2010 r., P 29/09, OTK-A 2010, Nr 9, poz. 104
wyrok TK z 1 grudnia 2010 r., K 41/07, OTK-A 2010, Nr 10, poz. 127
wyrok TK z 16 marca 2011 r., K 35/08, OTK-A 2011, Nr 2, poz. 11
wyrok TK z 12 kwietnia 2011 r., P 90/08, OTK ZU 3A/2011, poz. 21
wyrok TK z 19 lipca 2011 r., K 11/10, OTK-A 2011, Nr 6, poz. 60
wyrok TK z 13 września 2011 r., P 33/09, OTK-A 2011, Nr 7, poz. 71.
wyrok TK z 11 października 2011 r., K 16/10, OTK-A 2011, Nr 8, poz. 80
wyrok TK z 14 grudnia 2011 r., SK 42/09, OTK-A 2011, Nr 10, poz. 118
wyrok TK z 14 lutego 2012 r., P 20/10, OTK-A 2012, Nr 2, poz. 15
wyrok TK z 12 lipca 2012 r., P 24/10, OTK-A 2012, Nr 7, poz. 79
wyrok TK z 9 października 2012 r., P 27/11, OTK-A 2012, Nr 9, poz. 104
wyrok TK z 6 listopada 2012 r., K 21/11, OTK-A 2012, Nr 10, poz. 119
wyrok TK z 8 stycznia 2013 r., K 18/10, OTK-A 2013, Nr 1, poz. 2
wyrok TK z 27 marca 2013 r., K 27/12, OTK-A 2013, Nr 3, poz. 29
postanowienie TK z 22 maja 2013 r., P 37/12, OTK-A 2013, Nr 4, poz. 53
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wyrok TK z 4 czerwca 2013 r., P 43/11, OTK-A 2013, Nr 5, poz. 55
wyrok TK z 18 lipca 2013 r., SK 18/09, OTK-A 2013, Nr 6, poz. 80
wyrok TK z 8 października 2013 r., SK 40/12, OTK-A 2013, Nr 7, poz. 97
wyrok TK z 7 listopada 2013 r., K 31/12, OTK-A 2013, Nr 8, poz. 121
wyrok TK z 3 grudnia 2013 r., P 40/12, OTK-A 2013, Nr 9, poz. 133
wyrok TK z 25 lutego 2014 r., SK 65/12, OTK-A 2014, Nr 2, poz. 14
wyrok TK z 27 lutego 2014 r., P 31/13, OTK-A 2014, Nr 2, poz. 16
wyrok TK z 12 marca 2014 r., P 27/13, OTK-A 2014, Nr 3, poz. 30
wyrok TK z 20 maja 2014 r., K 17/13, OTK-A 2014, Nr 5, poz. 53
wyrok TK z 1 lipca 2014 r., SK 6/12, OTK-A 2014, Nr 7, poz. 68
wyrok TK z 10 lipca 2014 r., P 19/13, OTK-A 2014, Nr 7, poz. 3
wyrok TK z 17 lipca 2014 r., SK 35/12, OTK-A 2014, Nr 7, poz. 74
postanowienie TK z 22 lipca 2014 r., SK 28/12, OTK-A 2014, Nr 7, poz. 87
wyrok TK z 29 lipca 2014 r., P 49/13, OTK-A 2014, Nr 7, poz. 79
wyrok TK z 30 lipca 2014 r., K 23/11, OTK-A 2014, Nr 7, poz. 80
wyrok TK z 18 września 2014 r., K 23/12, OTK-A 2014, Nr 10, poz. 113
wyrok TK z 25 września 2014 r., K 49/12, OTK-A 2014, Nr 8, poz. 94
wyrok TK z 17 lutego 2015 r., K 15/13, OTK-A 2015, Nr 2, poz. 16
wyrok TK z 2 kwietnia 2015 r., P 31/12, OTK-A 2015, Nr 4, poz. 44
wyrok TK z 12 maja 2015 r., SK 62/13, OTK-A 2015, Nr 5, poz. 63
wyrok TK z 9 czerwca 2015 r., SK 47/13, OTK-A 2015, Nr 6, poz. 81
wyrok TK z 23 czerwca 2015 r., SK 32/14, OTK-A 2015, Nr 6, poz. 84
postanowienie TK z 28 lipca 2015 r., K 35/13, OTK-A 2015, Nr 7, poz. 116
wyrok TK z 6 października 2015 r., SK 54/13, OTK-A 2015, Nr 9, poz. 142.
wyrok TK z 14 października 2015 r., Kp 1/15, OTK-A 2015, Nr 9, poz. 147
postanowienie TK z 15 października 2015 r., K 54/12, OTK-A 2015, Nr 9, poz. 155
wyrok TK z 21 października 2015 r., P 32/12, OTK-A 2015, Nr 9, poz. 148
wyrok TK z 4 listopada 2015 r., K 1/14, OTK-A 2015, Nr 10, poz. 163
wyrok TK z 3 grudnia 2015 r., K 34/15, OTK-A 2015, Nr 11, poz. 185
wyrok TK z 25 maja 2016 r., Kp 2/15, OTK-A 2016, poz. 23
wyrok TK z 11 października 2016 r., K 24/15, OTK-A 2016, poz. 77
wyrok TK z 11 października 2016 r., SK 28/15, OTK-A 2016, poz. 79
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wyrok TK z 18 października 2017 r., K 27/15, OTK-A 2017, poz. 74
2. Orzecznictwo Sądu Najwyższego
wyrok SN z 10 grudnia 1948 r., K 627/48, Legalis nr 47517
wyrok SN z 21 lipca 1949 r., K 254/49, Legalis nr 47520
wyrok SN z 2 marca 1950 r., K 252/49, Legalis nr 47519
uchwała SN z 3 lipca 1970 r., VI KZP 27/70, OSNKW 1970, Nr 9, poz. 98.
uchwała SN z 15 lutego 1973 r., VI KZP 78/72, OSNKW 1973, Nr 5, poz. 57
uchwała SN z 18 kwietnia 1975 r., VI KZP 47/74, OSNKW 1975, Nr 6, poz. 69
wyrok SN z 7 czerwca 1979 r., II KR 99/79, OSNKW 1979, Nr 9, poz. 94
uchwała SN z 25 czerwca 1980 r., VII KZP 48/78, OSNKW 1980, Nr 8, poz. 65
wyrok SN z 18 marca 1982 r., V KRN 59/82, OSNPG 1982, Nr 8, poz. 131
wyrok SN z 14 grudnia 1982 r., III KR 182/82, OSNKW 1983, Nr 9, poz. 73
uchwała SN z 26 kwietnia 1995 r., I KZP 6/95, OSNKW 1995, Nr 7-8, poz. 41
wyrok SN z 25 czerwca 1996 r., V KKN 43/96, OSNKW 1997, z. 1-2, poz. 17
wyrok SN z 2 kwietnia 1998 r., V KKN 175/97, LEX nr 34990
uchwała SN z 30 września 1998 r., I KZP 11/98, OSNKW 1998, Nr 9–10, poz. 44
postanowienie SN z 16 marca 1999 r., I KZP 32/98, OSNKW 1999, Nr 7-8, poz. 47
uchwała SN z 24 listopada 1999 r., I KZP 39/99, OSNKW 2000, Nr 1-2, poz. 9
uchwała SN z 17 marca 2000 r., I KZP 58/99, OSNKW 2000, Nr 3-4, poz. 23
uchwała SN z 7 września 2000 r., I KZP 22/00, OSNKW 2000, Nr 9-10, poz. 79
uchwała SN z 27 lutego 2001 r., I KZP 1/01, OSNKW 2001, Nr 5-6, poz. 44
uchwała SN z 20 czerwca 2001 r., I KZP 5/01, OSNKW 2001, Nr 9-10, poz. 71
wyrok SN z 26 lipca 2001 r., V KKN 153/01, LEX nr 51846
wyrok SN z 17 października 2001 r., IV KKN 191/01, LEX nr 557624
uchwała SN z 18 października 2001 r., I KZP 9/01, OSNKW 2001, Nr 11-12, poz. 87
wyrok SN z 7 maja 2002 r., II KK 39/02, LEX nr 53316
wyrok SN z 10 maja 2002 r., IV KKN 70/99, LEX nr 53907
uchwała SN z 22 listopada 2002 r., I KZP 41/02, OSNKW 2003, Nr 1-2, poz. 4
wyrok SN z 2 grudnia 2002 r., IV KKN 273/01, LEX nr 74484
postanowienie SN z 22 stycznia 2003 r., I KZP 40/02, OSNKW 2003, Nr 1-2, poz. 11
postanowienie SN z 22 stycznia 2003 r., I KZP 46/02, Prok.i Pr.-wkł. 2003, Nr 3, poz. 10
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postanowienie SN z 25 lutego 2003 r., WK 3/03, OSNKW 2003, Nr 5-6, poz. 53
uchwała SN z 30 kwietnia 2003 r., I KZP 12/03, OSNKW 2003, Nr 5-6, poz. 42
postanowienie SN z 20 stycznia 2004 r., IV KK 438/03, OSNwSK 2004, poz. 131
uchwała SN z 29 stycznia 2004 r., I KZP 39/03, OSNKW 2004, Nr 2, poz. 13
wyrok SN z 9 września 2004 r., V KK 144/04, LEX nr 137749
wyrok SN z 19 listopada 2004 r., III KK 81/04, LEX nr 141348
uchwała SN z 17 marca 2005 r., I KZP 2/05, OSNKW 2005, Nr 3, poz. 25
uchwała SN z 21 września 2005 r., I KZP 29/05, OSNKW 2005, Nr 10, poz. 90
wyrok SN z 15 listopada 2005 r., IV KK 258/05, OSNKW 2006, Nr 4, poz. 35
postanowienie SN z 9 czerwca 2006 r., I KZP 14/06, OSNKW 2006, Nr 7-8, poz. 67
wyrok SN z 22 sierpnia 2006 r., IV KK 4/06, OSNwSK 2006, Nr 1, poz. 1583
postanowienie SN z 6 grudnia 2006 r., III KK 358/06, OSNKW 2007, Nr 2, poz. 17
uchwała SN z 27 lutego 2007 r., I KZP 36/06, OSNKW 2007, Nr 3, poz. 21
uchwała SN z 21 marca 2007 r., I KZP 39/06, OSNKW 2007, Nr 4, poz. 30
postanowienie SN z 19 grudnia 2007 r., V KK 101/07, KZS 2008, Nr 4, poz. 23
uchwała SN z 20 grudnia 2007, I KZP 37/07, OSNKW 2007, Nr 12, poz. 86
uchwała SN z 30 czerwca 2008 r., I KZP 10/08, OSNKW 2008, Nr 7, poz. 53
wyrok SN z 3 września 2008 r., II KK 301/08, KZS 2009, Nr 2, poz. 30
wyrok SN z 17 września 2008 r., II KK 301/07, KZS 2009, Nr 2, poz. 30
wyrok SN z 17 września 2008 r., II KK 1/08, KZS 2009, Nr 1, poz. 30
uchwała SN z 17 grudnia 2008 r., I KZP 27/08, OSNKW 2009, Nr 1, poz. 1
wyrok SN z 21 stycznia 2009 r., II KK 197/08, OSNKW 2009, Nr 4, poz. 30
postanowienie SN z 29 lipca 2009 r., I KZP 8/09, OSNKW 2009, Nr 8, poz. 61
wyrok SN z 5 sierpnia 2009 r., II KK 136/09, LEX nr 519594
postanowienie SN z 28 października 2009 r., I KZP 22/09, OSNKW 2009, Nr 12, poz. 103
wyrok SN z 26 listopada 2009 r., IV KK 141/09, SIP LEX nr 553959
wyrok SN z 15 stycznia 2010 r., V KK 363/09, LEX nr 564890
postanowienie SN z 24 czerwca 2010 r., V KK 388/09, OSNKW 2010, Nr 9, poz. 82
wyrok SN z 29 września 2010 r., IV KK 227/10, Prok.i Pr.-wkł. 2011, Nr 2, poz. 10
postanowienie SN z 30 września 2010 r., I KZP 16/10, OSNKW 2010, Nr. 11, poz. 96
uchwała SN z 27 stycznia 2011 r., I KZP 24/10, OSNKW 2011, Nr 1, poz. 2
postanowienie SN z 27 lipca 2011 r., I KZP 5/11, OSNKW 2011, Nr 8, poz. 65
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wyrok SN z 2 grudnia 2011 r., IV KK 202/11, LEX nr 1109321
wyrok SN z 25 września 2012 r., IV KK 167/12, LEX nr 1226728
postanowienie SN z 29 października 2012 r., I KZP 11/12, OSNKW 2012, Nr 12, poz. 124
uchwała SN z 24 stycznia 2013 r., I KZP 24/12, OSNKW 2013, Nr 2, poz. 12
wyrok SN z 22 października 2013 r., V KK 299/13, Prok.i Pr.-wkł. 2014, Nr 1, poz. 9
wyrok SN z 30 września 2014 r., II KK 253/14, OSNKW 2015, Nr 2, poz. 15
postanowienie SN z 15 października 2014 r., IV KK 190/14, LEX nr 1545107
postanowienie SN z 5 czerwca 2017 r., IV KK 4/17, LEX nr 2327878
3. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
wyrok SA w Katowicach z 29 listopada 2006 r., II AKa 96/06, LEX nr 297315
wyrok SA w Krakowie z 26 listopada 2015 r., II AKa 197/15, Prok.i Pr.-wkł. 2016, Nr 10,
poz. 21
wyrok SA w Warszawie z 6 marca 2017 r., II AKa 10/17, LEX nr 2249953
4. Orzecznictwo Sądów Administracyjnych
wyrok NSA z 19 marca 1999 r., II SA 134/99, LEX nr 38224
5. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
wyrok ETPC z 8 czerwca 1976 r. w sprawach połączonych Engel and Others v. The
Netherlands, skarga nr 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 i 5370/72
wyrok ETPC z 26 kwietnia 1979 r. w sprawie The Sunday Times v. the United Kingdom,
skarga nr 6538/74
wyrok ETPC z 13 czerwca 1979 r. w sprawie Marckx v. Belgium, skarga nr 6833/74
wyrok ETPC z 9 października 1979 r. w sprawie Airey v. Ireland, skarga nr 6289/73
wyrok ETPC z 22 października 1981 w sprawie Dudgeon v. the United Kingdom, skarga nr
7525/76
wyrok ETPC z 25 sierpnia 1987 r. w sprawie Lutz v. Germany, skarga nr 9912/82
wyrok ETPC z 30 marca 1989 w sprawie Chappell v. the United Kingdom, skarga nr
10461/83
wyrok ETPC z 24 kwietnia 1990 r. w sprawie Kruslin v. France, skarga nr 11801/85
wyrok ETPC z 25 maja 1993 r. w sprawie Kokkinakis v. Greece, skarga nr 14307/88
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wyrok ETPC z 25 sierpnia 1993 r. w spawie Chorherr v. Austria, skarga nr 13308/87
wyrok ETPC z 24 lutego 1994 r. w sprawie Casado Coca v. Spain, skarga nr 15450/89
wyrok ETPC z 8 czerwca 1995 r. w sprawie Jamil v. France, skarga nr 15917/89
wyrok ETPC z 27 września 1995 r. w sprawie G. v. France, skarga nr 15312/89
wyrok ETPC z 22 listopada 1995 r. w sprawie S.W. v. The United Kingdom, skarga nr
20166/92
wyrok ETPC z 22 listopada 1995 r. w sprawie C.R. v. The United Kingdom, skarga nr
20190/92
wyrok ETPC z 15 listopada 1996 r. w sprawie Cantoni v. France, skarga nr 17862/91
wyrok ETPC z 25 listopada 1997 r. w sprawie Grigoriades v. Greece, skarga nr 24348/94
wyrok ETPC z 24 lutego 1998 r. w sprawie Larissis v. Greece, skarga nr 23372/94
wyrok ETPC z 25 marca 1998 r. w sprawie Kopp v. Switzerland, skarga nr 23224/94
wyrok ETPC z 8 lipca 1999 r. w sprawach połączonych Başkaya and Okçuoğlu v. Turkey,
skarga nr 23536/94 i 24408/94
wyrok ETPC z 28 marca 2000 r. w sprawie Mahmut Kaya v. Turkey, skarga nr 22535/93
wyrok ETPC z 22 czerwca 2000 r. w sprawach połączonych Coëme and Others v. Belgium,
skarga nr 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 i 33210/96
wyrok ETPC z 22 marca 2001 r. w sprawach połączonych Streletz, Kessler and Krenz v.
Germany, skarga nr 34044/96, 35532/97 i 44801/98
wyrok ETPC z 22 marca 2001 r. w sprawie K.-H.W. v. Germany, skarga nr 37201/97
wyrok ETPC z 8 lipca 2003 r. w sprawie Hatton and Others v. the United Kingdom, skarga nr
36022/97
wyrok ETPC z 4 grudnia 2003 r. w sprawie M.C. v. Bulgaria, skarga nr 39272/98
wyrok ETPC z 30 marca 2004 r. w sprawie Radio France and Others v. France, skarga nr
53984/00
wyrok ETPC z 22 czerwca 2004 r. w sprawie Broniowski and Others v. Poland, skarga nr
31443/96
wyrok ETPC z 29 czerwca 2004 r. w sprawach połączonych Doğan and Others v. Turkey,
skarga nr 8803-8811/02, 8813/02 i 8815-8819/02
wyrok ETPC z 30 czerwca 2005 r. w sprawie Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret
Anonim Şirketi v. Ireland, skarga nr 45036/98
decyzja ETPC z 24 stycznia 2006 r. w sprawie Penart v. Estonia, skarga nr 14685/04
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wyrok ETPC z 16 marca 2006 r. w sprawie Ždanoka v. Latvia, skarga nr 58278/00
wyrok ETPC z 29 marca 2006 r. w sprawie Achour v. France, skarga nr 67335/01
wyrok ETPC z 10 października 2006 r. w sprawie Pessino c. France, skarga nr 40403/02
wyrok ETPC z 24 maja 2007 r. w sprawie Dragotoniu et Militaru-Pidhorni c. Roumanie,
skarga nr 77193/01 i 77196/01
wyrok ETPC z 12 lipca 2007 r. w sprawie Jorgic v. Germany, skarga nr 74613/01
wyrok ETPC z 12 lutego 2008 r. w sprawie Kafkaris v. Cyprus, skarga nr 21906/04
wyrok ETPC z 19 września 2008 r. w sprawie Korbely v. Hungary, skarga nr 9174/02
wyrok ETPC z 6 listopada 2008 r. w sprawie Leela Förderkreis E.V. and Others v. Germany,
skarga nr 58911/00
decyzja ETPC z 9 grudnia 2008 r. w sprawie Connolly c. 15 Etats membres de l'Union
européenne, skarga nr 73274/01
wyrok ETPC z 10 lutego 2009 r. w sprawie Sergey Zolotukhin v. Russia, skarga nr 14939/03
wyrok ETPC z 17 września 2009 r. w sprawie Scoppola v. Italy (nr 2), skarga nr 10249/03
wyrok ETPC z 6 kwietnia 2010 r. w sprawie Flinkkilä and Others v. Finland, skarga nr
25576/04
wyrok ETPC z 6 kwietnia 2010 r. w sprawie Tuomela and Others v. Finland, skarga nr
25711/04
wyrok ETPC z 6 kwietnia 2010 r. w sprawie Soila v. Finland, skarga nr 6806/06
wyrok ETPC z 17 maja 2010 r. w sprawie Kononov v. Latvia, skarga nr 36376/04
wyrok ETPC z 3 marca 2012 r. w sprawie Huhtamäki v. Finland, skarga nr 54468/09
wyrok ETPC z 18 lipca 2013 r. w sprawach połączonych Maktouf and Damjanović v. Bosnia
and Herzegovina, skarga nr 2312/08 i 34179/08
wyroku ETPC z 21 października 2013 r. w sprawie Del Río Prada v. Spain, skarga nr
42750/09
wyrok ETPC z 18 marca 2014 r. w sprawie Öcalan v. Turkey (nr 2), skargi połączone nr
24069/03, 197/04, 6201/06 i 10464/07
wyrok ETPC z 20 maja 2014 r. w sprawie Glantz v. Finland, skarga nr 37394/11
wyrok ETPC z 15 lipca 2014 r. w sprawie Ashlarba v. Georgia, skarga nr 45554/08
wyrok ETPC z 27 stycznia 2015 r. w sprawie Rohlena v. The Czech Republic, skarga nr
59552/08
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wyrok ETPC z 15 października 2015 r. w sprawie Perinçek v. Switzerland, skarga nr
27510/08
wyrok ETPC z 20 października 2015 r. w sprawie Vasiliauskas v. Lithuania, skarga
nr 35343/05
wyrok ETPC z 21 marca 2017 r. w sprawie Porowski v. Poland, skarga nr 34458/03
6. Orzecznictwo dawnej Europejskiej Komisji Praw Człowieka
decyzja EKomPC z 24 września 1963 r. w sprawie X c. République Fédérale d'Allemagne,
skarga nr 1169/61
decyzja EKomPC z 22 kwietnia 1965 r. w sprawie X v. Austria, skarga nr 1852/63
orzeczenie EKomPC z 22 lipca 1970 r. w sprawie X v. Austria, skarga nr 4161/69, Yearbook
of the European Convention on Human Rights, tom 13 (1970), s. 798-806
decyzja EKomPC z 10 lipca 1978 r. w sprawie Confédération Française Démocratique du
Travail v. The European Communities, skarga nr 8030/77
decyzja EKomPC z 12 marca 1980 r. w sprawie X v. Austria, skarga nr 8490/79
decyzja EKomPC z 7 maja 1982 r. w sprawie X Ltd and Y v. the United Kingdom, skarga nr
8710/79
decyzja EKomPC z 13 stycznia 1997 r. w sprawie Touvier v. France, skarga nr 29420/95
7. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości
wyrok TS z 12 listopada 1969 r. w sprawie 29/69, Stauder v. Stadt Ulm, ECLI:EU:C:1969:57
wyrok TS z 15 lipca 1970 r. w sprawie 41/69, Chemiefarma v. Commission,
ECLI:EU:C:1970:71
wyrok TS z 17 grudnia 1970 r. w sprawie 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH v.
Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, ECLI:EU:C:1970:114
wyrok TS z 14 lipca 1972 r. w sprawie 48/69, Imperial Chemical Industries Ltd.,
ECLI:EU:C:1972:70,
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