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1. 

Prezentowany Czytelnikowi zbiór zawierający wybór omówionych orzeczeń dotyczą-
cych części szczególnej Kodeksu karnego ma – w swym założeniu – stanowić pomoc 
dydaktyczną dla studentów i aplikantów, jak również podręczną dla praktyków stających 
przed sądem w sprawach karnych. Naszą ambicją było wskazanie na najważniejsze 
orzeczenia, zwłaszcza te, które wnoszą istotny wkład dla interpretacji postanowień 
Kodeksu, sposobu ustalania podstaw odpowiedzialności karnej i jej realizacji, czy 
w końcu – mają charakter twórczy.

Wybór orzeczeń byłby jednak niepełny, gdyby nie towarzyszyło mu kilka uwag 
o metodzie wykładni przepisów prawa karnego. Oczywiście nie chodzi o teorię frag-
mentu całej problematyki dotyczącej interpretacji przepisów, a raczej o prezentację 
celu, koncepcji i szczególnych cech, które są charakterystyczne dla treści penalnej 
i wprowadzających ją norm prawnych. Uwagi te pozwolą odpowiednio rozumieć zna-
czenie argumentacyjne wybranych przez nas judykatów, jak również zakwalifikować 
i rozwijać zaprezentowany w nich sposób odczytania przepisów prawa karnego. Stąd 
poniżej przedstawiam spór dotyczący istoty metody wykładni przepisów prawa karnego, 
zagadnienie harmonizacji kontekstu konstytucyjnej i wykładni prounijnej, problem 
granic wykładni prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia twór-
czości (nowości normatywnej) w orzecznictwie sądów karnych, znaczenie koncepcji 
norm sankcjonowanej i sankcjonującej dla wykładni typu czynu zabronionego, oraz 
bardziej szczegółowe dyrektywy wykładni prawa karnego. 

Żywimy nadzieję, że udało się nam przygotować rzeczywiście przydatny zbiór. 
Będziemy wdzięczni za każde uwagi, które prosimy przesyłać pocztą elektroniczną 
na adres: michal.krolikowski@uw.edu.pl. 

2.

Wykładnia prawa (interpretacja prawa) to model rozumowania, za pomocą którego 
dochodzimy do prawidłowego znaczenia przepisu prawnego. W powojennej literaturze 
polskiego prawa karnego zagadnienia interpretacji przepisów prawa karnego stały 
się przedmiotem ostrej polemiki między W. Wolterem (tak tenże, W obronie metody, 
PiP 1975, z. 8–9, s. 138–146) a I. Andrejewem (tak tenże, PiP 1975, z. 19, s. 116–120; 
omówienie tej debaty i komentarz do niej przedstawia R. Zawłocki, O metodzie inter-
pretacji przepisów prawa karnego, RPEiS LXVI, 2004, Nr 4, s. 81–95). Pierwszy 
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z przywołanych Autorów optował za metodą formalno-dogmatyczą (statyczno-logiczną), 
której przedmiotem był język prawny, z którego utworzono przepisy prawa karnego 
określające odpowiedzialność karną. Celem zabiegu interpretacji jest wyjaśnienie 
przepisu karnego jako takiego, wyinterpretowanie z niego granic zakazu lub – co 
więcej – normy sankcjonowanej i sankcjonującej. I. Andrejew wskazywał tymcza-
sem na konieczność dodatkowego uwzględnienia analizy funkcji przepisu prawnego. 
Dla niego, interpretacja karnistyczna to również praktyczny zabieg realizacji celów 
ustawodawcy, w związku z czym należy – jego zdaniem – podkreślić związek celów 
wykładni prawa karnego z celami procesu karnego, skoro bowiem podstawową treścią 
prawa karnego materialnego jest kwestia odpowiedzialności karnej, to oznacza ona cel 
nie tylko procesu karnego, lecz również interpretacji karnistycznej. Na tle tej debaty 
powstaje pytanie, czy wyjaśnianie treści przepisu karnego może nie być z zasady 
odniesione do celu jego ustanowienia, jego wykorzystania dla regulacji stosunków 
prawnokarnych, w kontekście zdarzeń i wartości społecznych, które mają byt nieza-
leżny od ocen ściśle prawnokarnych. Odpowiadając na nie, należy wskazać, że celem 
wykładni prawa karnego nie może być tylko statyczne odtworzenie normy sankcjo-
nowanej i sankcjonującej (zob. A. Zoll, O normie prawnej z punktu widzenia prawa 
karnego, KSP XXIII, 1990, s. 69–95; por. także W. Wróbel, Struktura normatywna 
przepisu prawa karnego, RPEiS LV, 1993, Nr 3; tenże, Zmiana normatywna i zasady 
intertemporalne w prawie karnym, Warszawa 2003, passim), ale interpretacja normy 
na podstawie przepisu karnego, uwzględniająca wykładnię otwartą na konstytucję 
i teleologię prawa karnego, w tym ochronę dóbr i wartości o charakterze społecznym 
(por. R. Zawłocki, O metodzie interpretacji przepisów prawa karnego, RPEiS LXVI, 
2004, Nr 4, s. 91–95). Warto jednak zwrócić uwagę na to, że tego rodzaju otwarcie na 
funkcjonalne ujęcie roli interpretatora czyni zadość wymogom gwarancyjnym dopiero 
wówczas, gdy stosowanie przepisów karnych osadzone jest w demokratycznym kon-
tekście aksjologicznym i dorobkiem składającym się na prawa człowieka.

W teorii prawa istnieje spór dotyczący zakresu koniecznej wykładni norm praw-
nych, a zatem o to, czy każdy przepis (przepisy) prawa musi być poddany zabiegowi 
interpretacji dla tzw. odkodowania normy prawnej, czy też proces interpretacji tekstu 
prawnego dla uzyskania normy jest konieczny jedynie w wypadkach, gdy brzmienie 
przepisu budzi wątpliwości. W normalnych sytuacjach, w tym ostatnim ujęciu, dla 
odtworzenia normy z przepisu prawnego wystarczą zwykłe metody rozumienia tekstu. 
Jest to spór między derywacyjną a klaryfikacyjną teorią wykładni prawa. 

Należy zwrócić uwagę, że opowiedzenie się za określoną koncepcją wykładni ma duże 
znaczenie praktyczne. Przyjęcie na potrzeby prawa karnego derywacyjnej teorii inter-
pretacji prawa sprawia, że w każdym wypadku stosowania prawa karnego konieczne jest 
dokonywanie wykładni dla ustalenia normy – sformułowania pełnej reguły zachowania, 
ze wszelkimi warunkami składającymi się na hipotezę, precyzyjnym określeniem dys-
pozycji, opisaniem sankcji. Otwiera to pole do sporów na temat tego, jakiego rodzaju 
normy da się odkodować z przepisów prawa karnego (w przypadku koncepcji norm 
sprzężonych: sankcjonowane czy sankcjonujące), jak normy należy ze sobą powiązać, 
jak ustalić zachodzące między nimi kontrowersje, jaka jest treść norm nakazujących 
określone zachowanie i wprowadzających sankcje za zachowania odmienne i wzajemne 
między nimi relacje, a zatem – posługiwanie się w procesie stosowania prawa karnego 
szerokim aparatem teoretycznym i dogmatycznym, którego wiarygodność może być 
stosunkowo prosto kwestionowana, zarówno przy użyciu argumentów teoretycznych, 
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jak i gwarancyjnych. Zob. J. Wyrembak, zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. 
Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia, Warszawa 2009, s. 153 i n.

Ze względu na dominujące w ius iurisprudendi ujęcie klaryfikacyjne wykładni prawa, 
należy uznać na potrzeby omówienia prawidłowego stosowania prawa karnego, że 
wykładnia we właściwym ujęciu zmierza do usunięcia jakiejś wątpliwości, która jest 
związana z rozumieniem danej normy prawnej lub jakiegoś jej fragmentu. W jednej 
z wypowiedzi TK czytamy: „W państwie prawnym interpretator musi zawsze w pierw-
szym rzędzie brać pod uwagę językowe znaczenie tekstu prawnego. Jeżeli językowe 
znaczenie tekstu jest jasne, wówczas – zgodnie z zasadą clara non sunt interpre-
tanda – nie ma potrzeby sięgania po inne, pozajęzykowe [w znaczeniu zwykłych reguł 
rozumienia tekstu ogólnego] metody wykładni” (wyr. TK z 8.6.1999 r., SK 12/98, OTK 
1999, Nr 5, poz. 96). Zasada ta ma znaczenie głównie ze względów pragmatycznych, 
bowiem trudno sobie wyobrazić praktykę orzeczniczą, w której w każdym wypadku 
będzie się dokonywać skomplikowanej operacji interpretacji tekstu prawnego, przy 
użyciu całego instrumentarium wykładni. Jak się jednak słusznie wskazuje, przepis 
prima facie jasny może okazać się wątpliwy dopiero w procesie wykładni, zwłaszcza 
dlatego, że jego kontekst (tym bardziej funkcjonalny i systemowy) ulega dynamicznym 
przemianom. Może się zdarzyć sytuacja odwrotna, że przepis językowo niejasny – 
w wyniku działalności orzeczniczej i doktrynalnej – uzyska jednoznaczność treści. 
Dlatego też klasyfikacyjna koncepcja wykładni i związana z nią zasada clara non 
sunt interpretanda powinny być stosowane z należytą ostrożnością (por. L. Morawski, 
Wykładnia w orzecznictwie sądów, Toruń 2002, s. 63–65; J. Wyrembak, Zasadnicza 
wykładnia, s. 104–110).

3. 

W większości sytuacji, które będą wymagać decyzji interpretacyjnej, proces 
wykładni – wobec postępującego skomplikowania materiału prawnego i odniesień 
funkcjonalnych i systemowych – nabiera cech działania twórczego. Należy przy tym 
zauważyć wzrastającą rolę wykładni systemowej i funkcjonalnej ze względu na zmianę 
paradygmatu stosowania prawa w szeroko pojętej kulturze prawa europejskiego, 
w szczególności zapewnienia tzw. wykładni zgodnej z prawem europejskim, gdzie 
zarówno wielość systemów normatywnych, fragmentaryczność jego regulacji, szereg 
mankamentów tekstu unijnego, takie jak wielojęzyczność, ogólnikowość pojęć, specy-
fika używanego języka rodzi konieczność odwoływania się do interpretacji uwzględ-
niającej wielość materiału prawnego, z którego dekodowana jest norma prawna, jak 
również do kategorii teleologicznych (por. M. Zirk-Sadowski, Prawo a uczestniczenie 
w kulturze, Łódź 1998, s. 3 i n.). Istotną rolę odgrywa w tym również uwzględnianie 
perspektywy konstytucyjnej, które w prawie karnym może przybrać dwie zasadnicze 
postaci. Pierwszą będzie zespół argumentacji nakierowany na zapewnienie zgodności 
literalnego brzmienia z zespołem wartości konstytucyjnych – najczęściej pozostających 
ze sobą w kolizji – istotnych dla rozstrzygnięcia istoty czynu zabronionego. Stanowi 
on postać współstosowania przepisu konstytucji i ustawowych przepisów karnych 
(kodeksowych i pozakodeksowych). Może on polegać na stosowaniu interpretacyjnym, 
gdy dla przyjęcia prawidłowego poglądu prawnego należy zbudować normę w opar-
ciu o przepisy konstytucji i ustawy, w szczególności wtedy, gdy warstwa językowa 
zakazu karnego dopuszcza – zgodnie z regułami wykładni – kilka różnych sposobów 
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odczytania normy. Wówczas współstosowanie konstytucji pozwala wybrać taki sposób 
rekonstrukcji normy spośród możliwych, która najpełniej wkomponowuje się w system 
prawny i kontekst aksjologiczny wypowiedziany w ustawie zasadniczej. Inną postacią 
współstosowania konstytucji i ustawodawstwa karnego jest stosowanie modyfikujące, 
które zachodzi w przypadku, gdy część z możliwych sposobów zdekodowania normy 
prawnokarnej prowadziłaby do decyzji stanowiącej jednocześnie naruszenie konstytucji. 
Wówczas podmiot dokonujący wykładni prawa zobowiązany jest podjąć taki zabieg 
interpretacyjny, który zapewni zgodność stosowania ustawy karnej z konstytucją. 
Stanowi on jednak pewną modyfikację przepisu ustawy, który dopiero w takiej postaci 
stanie się zgodny z konstytucją. Zob. szerzej L. Garlicki, Bezpośrednie stosowanie 
konstytucji, [w:] Konferencja RP w praktyce, Warszawa 1999, s. 23 i n.; P. Tuleja, 
Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), 
Kraków 2003, s. 216 i n.; A. Bator, A. Kozak, Wykładnia prawa w zgodzie z konstytucją, 
[w:] Wronkowska, Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Kraków 2005, 
s. 43–66; por. A. Zoll, Znaczenie konstytucyjnej zasady podziału władzy dla prawa 
karnego materialnego, RPEiS 2006, Nr 2, s. 323–335.

W dotychczasowym orzecznictwie konstytucyjnym, za przedmiot kontroli usta-
wodawstwa i współstosowania przyjmowano nie tylko normy i zasady, ale również 
wartości konstytucyjne (zob. P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP, s. 267 i n.). Mimo 
krytycznego podejścia do założeń teoretycznych takiego ujęcia ius iurisprudenti, trudno 
nie odnotować jego znaczenia dla rozumienia istoty typizacji w prawie karnym. Rację 
ma J. Giezek, który wykazuje, że kolizja dóbr stanowi podstawę wszystkich typów 
przestępstw (zob. tenże, Przyczynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym, 
Wrocław 1994, s. 162; por. A. Zoll, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, 
Warszawa 1982, s. 103; zob. także wyr. TK z 28.5.1996 r., K 26/96, OTK 1997, Nr 2, 
poz. 19; wyr. TK z 30.9.2008 r., K 44/07, Dz.U. Nr 177, poz. 1095). Wypowiedź ta 
nabiera pełnego sensu nie tyle w kontekście analizy dogmatycznej zespołu znamion lub 
włączaniu dozwolonego ryzyka do struktury przestępstwa jako przestrzeni, w której 
rozmiar i rodzaj pozytywnego, społecznie aprobowanego celu i prawdopodobieństwo 
jego osiągnięcia przeważa nad rodzajem i rozmiarem negatywnego skutku i prawdo-
podobieństwem jego wystąpienia, ile w konieczności analizy konkretnego typu oraz 
zespołu chronionych i ograniczanych przez zakaz dóbr (wartości konstytucyjnych) 
w kontekście systemu wzorców konstytucyjnych i innych aksjologicznych punktów 
odniesień, na które konstytucja otwiera obowiązujący porządek prawny. Istotą tego 
sposobu rozumowania jest osiągnięcie – w ramach jakie wyznacza warstwa językowa 
przepisu prawnokarnego – systemu zasad indywidualnej odpowiedzialności karnej 
i przypisania sprawstwa, jak również takiego odczytania typu przestępstwa, które 
maksymalizuje ochronę wypowiedzianych w konstytucji wartości (w szczególno-
ści: podstaw aksjologicznych systemu normatywnego, wolności i praw człowieka 
i obywatela, zasad ustrojowych) pozostających w danym wypadku w kolizji. Tego 
rodzaju postępowanie może przybierać dwie – nie zawsze możliwe do precyzyjnego 
rozróżnienia – formy:

1) wykładni ustaw w zgodzie z konstytucją, która oznacza – w sytuacji, gdy istnieje 
kilka sposobów dekodowania normy – wyeliminowanie tego, który prowadziłby do 
ustalenia treści normy sprzecznej z normami konstytucji;

2) tzw. wykładni zorientowanej na konstytucję, a więc taki zabieg interpretacyjny, 
który prowadzi do jak największego stopnia realizacji wartości konstytucyjnych.
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Przyjmuje się, że wykładnia ustaw w zgodzie z konstytucją jest konsekwencją nad-
rzędności konstytucji i domniemania konstytucyjności ustaw. Wykładnia zorientowana 
na konstytucję zakłada kształtowanie się danej gałęzi prawa w sposób możliwie pełny 
osadzony w aksjologii wypowiedzianej przez ustrojodawcę. Szerzej zob. P. Tuleja, 
Stosowanie Konstytucji RP, s. 210 i n.

4.

Dla prawa karnego zasadnicze znaczenie ma ustalenie granic treściowych wykładni, 
tj. określenie, w jakiej relacji pozostają do siebie przepis prawny zbudowany z okre-
ślonych słów za pomocą pewnych jednostek redakcyjnych oraz norma, której treść 
próbujemy wyznaczyć. Innymi słowy, do jakiego stopnia dobór słów i sposobu redakcji 
wyznacza granice dla treści normy budowanej w procesie interpretacji tekstu prawnego 
za pomocą złożonego instrumentarium, do którego należą przecież tak dynamiczne 
narzędzia, jak dyrektywy funkcjonalne lub systemowe.

Jak czytamy w uchwale NSA z 20.3.2000 r. (FSP 14/99, ONSA 2000, Nr 3, poz. 92), 
którą bez przeszkód możemy odnieść do prawa karnego jako jeszcze bardziej ingeru-
jącego w wolności człowieka i obywatela niż prawo administracyjne lub podatkowe, 
„wykładnia językowa […] nie tylko jest punktem wyjścia dla wszelkiej wykładni prawa, 
lecz także zakreśla jej granice w ramach możliwego sensu słów zawartych w tekście 
prawnym”. Należy to rozumieć w taki sposób, że każda wykładnia powinna mieścić się 
w ramach możliwego sensu językowego danego pojęcia lub wyrażenia, że sens, który 
nadajemy pewnemu pojęciu nie może – co do zasady – pozostawać w sprzeczności 
z możliwym znaczeniem słownikowym i regułami języka ogólnego (por. K. Płeszka, 
Językowe znaczenie tekstu prawnego jako granica wykładni, [w:] Zirk-Sadowski (red.), 
Filozoficzno-teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa, Łódź 1997, s. 69–77; 
L. Morawski, Wykładnia w orzecznictwie sądów, Toruń 2002, s. 26–34, 158–159; 
J. Wyrembak, Zasadnicza wykładnia, s. 153–187).

Z powyższym zagadnieniem wiąże się zakaz wykładni prawotwórczej, który jako 
taki nie budzi wątpliwości w kontynentalnym systemie prawa. Podnosi się, że z zasady 
podziału władzy, związania sędziów wyłącznie konstytucją i ustawami, oraz koniecznej 
niezależności od sporów politycznych nie przysługuje sądom powszechnym ani Sądowi 
Najwyższemu żadna formalna, ani merytoryczna podstawa do działalności o cechach 
prawotwórczych. W tym zakresie, jeśli gdzieś pojawia się twórcze rozstrzygnięcie SN, to 
spotyka się ono najwyżej z akceptacją jako zła koniecznego (tak W. Wróbel, Prawotwór-
cze tendencje w orzecznictwie Sądu Najwyższego w sprawach karnych, [w:] W kręgu 
teorii i praktyki prawa. Księga pamiątkowa prof. A. Wąska, Lublin 2005, s. 383–396; 
odmiennie J. Wyrembak, Zasadnicza wykładnia, s. 216 i n.), albo też ze sprzeciwem, 
jako bezwzględnie niedopuszczalne odejście od wykładni językowej, który uzupełnia 
się postulatem de lege ferenda zwiększenia kazuistyki w ustawodawstwie karnym (tak 
C. Sońta, Wybrane zagadnienia granic wykładni w prawie karnym w świetle zasady 
nullum crimen sine lege, WPP 2004, Nr 4, s. 30–40). Bardziej powszechnie dopuszcza 
się jedynie możliwość kształtowania przez orzecznictwo systemu prawa w zakresie 
jego reguł walidacyjnych, dyrektyw i metod wykładni, skoro ich obowiązywanie 
jest z zasady uzależnione od ich akceptacji w orzecznictwie sądowym. Choć i wobec 
tego formułuje się istotne zastrzeżenia sięgające do istoty gwarancji indywidualnych, 
w związku z czym przyjmuje się tezę, że istnieje jeden obowiązujący model wykładni, 


